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  چكيده
ـ  مـدرن  يشناس  كسب در هم هياول اصول از يكي محتوا و فرم متقابل ةرابط  بالغـت  در هـم  و يغرب

 دو نه متن يمحتوا و فرم صل،ا نيا طبق. است ،يجرجان عبدالقاهر نظم يةنظر در ژهيو  به ،ياسالم يسنت
-يزبـان  يشـگردها  و هـا   صناعت. باشد »متن «همان هك واحدند، يا  دهيپد از جنبه دو هكبل مجزا عنصر

 انـد   مـتن  يمعناپرداز فراگرد از يمهم بخش ها  آن رايز است،كفرو متن يها»هيآرا «به صرفاً دينبا را يادب
 فـرم  در رييـ تغ نيتر  كوچك ستند،ين ريتأث  هم و معنا  هم يفرم دو چيه يشناس  زبان منظر از هك جا  آن از و،

ـ ا ابتدا جستار، نيا در. شد خواهد آن يمحتوا در رييتغ موجب متن  سـه  از محتـوا  و فـرم  يگـانگ ي ةدي
 سـپس، . يبالغ دگاهيد و شناسانه،  زبان و نقادانه دگاهيد ،يفلسف دگاهيد: شود  يم حيتشر و ليتحل دگاهيد
 يشناسـ   كسـب  و بالغت ةحوز در گرفته  صورت يها  پژوهش به شناسانه  بيآس نگاه ضرورت بر دكيتأ با

 و يبررسـ  قـرآن  در محتـوا  و فـرم  وحـدت  ةديا با مرتبط يپژوهش-يعلم ةمقال سه نمونه، يبرا قرآن،
  .ميدار فاصله نهيزم نيا در ديمف و حيصح و ياصول پژوهش با چقدر شود مشخص تا شوند يم يابيارز

ي ينگر  دت فرم و محتوا، فرم    وح :هاي كليدي   واژه نظـم عبـدالقاهر     ة، نظري كالمار تريبردلي، پ . سي. ، اِ
  . قرآنجرجاني، بالغت
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  مقدمه
ـ  يي در اوج توانا   آنانه  ك بر قوم عرب نازل شد       يم زمان يركقرآن    ي و خطـاب   ي و شـعر   ي ادب

 از يكـي «ه كـ جـا   ، و از آن)31: 1389، يخرمـشاه .: ك.ن، ر ي؛ همچنـ  3: 1385ان،  يرينص(بودند  
 و  ي، اعجاز بالغـ   )1: 1385ان،  يرينص(» ت زمانه است  ي آن با وضع   ي معجزه هماهنگ  يها  يژگيو
گـر  ي دين اعجـاز ي آن دوران بود، وگرنـه چنـ  الً متناسب با فضاي فرهنگي حجازامك قرآن   يادب
ل صـدق   يـ ه دل ك يا  معجزه«: سدينو  ين باره م  يدر ا ) 1387(د  ي ابوز  نصر حامد  .داشت  ي نم يلطف
 ي برتر يةما. [...] شود جدا باشد    ي در آن نازل م    يه وح ك يد از چارچوب فرهنگ   ينبا است   يوح

ن جهـت  يـ  بـود و بـه ا  يشد، شعر و شاعر يه قرآن بر آنان نازل مك ييها ان عرب يو تفوق در م   
ن ين و مـاهرتر يتر بزرگ). 242-243(» ز بود ي ن يه همان متن وح   ك بود   ي زبان يامبر متن ي پ ةمعجز

ثبوت اعجـاز   «: ز در برابر فصاحت و بالغت قرآن عاجز شدند        ين قوم عرب ن   شاعران و سخنورا  
ن سـخن و  يتر  غيراد بل يالم و ا  كها در شناخت       مهارت ةبا هم ] عرب[ه قوم   كقرآن از آن روست     

[...] ه با سـخنان قـرآن       كگاه    ن الفاظ، آن  يباتري با ز  ين معان يتر  في لط ة در ارائ  ي هنرمند ةو با هم  
: 1385ان،  يرينـص (» افتنـد يف، ناتوان، و عاجز     يآنان خود را در برابر آن ضع      مواجه شدند، تمام    

 اثبـات عجـز و      ياز باب افعال به معنـ      «يدر زبان عرب  » اعجاز «ةه واژ كم  ياد داشته باش  يبه  ). 13
 يژگـ يم داد، و  يح خـواه  يه جلوتر توض  كطور    همان). 1: 1385ان،  يرينص(» گران است ي د يناتوان

 را يكـي ه نتـوان  كـ  يت، طـور سـ  آن ايا لفظ و معناي فرم و محتوا يدگيتن  ناب درهم يمتن ادب 
افتـه  يم جلـوه    يركـ  در قرآن    يگريش از هر متن د    ي ب يژگين و يا. ردك ي بررس يگريمستقل از د  

ش يوپ  قرآن را پس  ] از[لمه  ك يك توانسته   يسكنه  . ر است ينظ  يلمات در قرآن ب   ك ةهندس«: است
»  توانـسته اسـت ماننـد آن بـسازد    يسكـ  لطمه وارد سازد و نه       آن يها  ييبايه به ز  كند بدون آن  ك
ران را بـه    كـ د من يـ ه خداونـد خـود در قـرآن مج        كـ ن سبب است    يبه هم ). 29: 1386لت،  يفض(

ا نَزَّلْنَـا علَـى عبـدِنَا فَـأْتُواْ               و«: و فرموده است  ) »يتحد«(ده  ي طلب يهماورد مـبٍ ميفِي ر إِن كُنتُم
 خـود  ةچه بـر بنـد   و اگر در آن«/ » ادعوا شُهداءكُم من دونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُم صادِقِينَ      ثْلِهِ و  من مِ  بِسورةٍ

ن يدر ا(د و  ياوري همگون آن ب   يا  د، سوره ييگو  يچه راست م    د، چنان ي دار يديم ترد يا  فروفرستاده
موسـوي   يدعلي سـ  ةجمـ ؛ تر 23: بقـره (» ديـ در برابر خداوند فراخوان   ) زين(گواهان خود را    ) ارك

قرآن از  «را  ي آن است، ز   ي و هنر  ي خالق قرآن ناظر بر گوهر ادب      در حقيقت، تحدي  ). گرمارودي
ـ  يطـ ). 185: 1390ميـر،  (» نمايد قليدناپذير ميه تك است كث زبان و سب يح ه از كـ  ي چنـد قرن

ـ     دهيوشك به وسع خود     يكبان مسلمان هر  يگذرد، مفسران و اد     ينزول قرآن م    اسـرار   رده از انـد پ
. ز بـوده اسـت  يحد قـرآن نـاچ   ي بين، حاصل آن در برابر ژرفا  ي؛ با وجود ا   بالغت قرآن بردارند  
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 يهـا   هي نظر ييستايها، و ا    ليبودن تحل   يراركها، ت    روش يارامدك نا كل آن، بدون ش   ي از دال  يكي
 و يشناسـ  اربرد زبـان كازمند ي اثبات اعجاز قرآن، نين علت، برا  يبه هم .  بوده است  يبالغت سنت 

منـدتر،     جهـات نظـام    يلـ يه از خ  كـ م بـود    يات خـواه  يـ د نقد ادب  ي جد يها  هي و نظر  يشناس  كسب
  .اند ي مؤثرتر از بالغت سنتوتر،  تر، خالقانه يعلم

هاي جديد يگانگي فرم و محتوا يا رابطة متقابل اين دو             ترين اصول اين نظريه     يكي از اساسي  
هنري كـه بـراي معنـاپردازي    -همه در متون ادبيخصوص و بيشتر از  در تمام انواع متن است، به     

جـستار حاضـر    . برند  هاي فرمي و ساختاري و زباني مي        يا بيان محتوا نهايت استفاده را از قابليت       
شناسـي، و     هاي مرتبط به آن را از ديدگاه فلسفة ادبيات، زبـان            ايدة يگانگي فرم و محتوا و مفهوم      

ها چـارچوب مشخـصي    سنجانة اين نظريه بررسي همكند و پس از نقل و   شناسي تشريح مي    روان
در انتها، براي تأكيد بـر      . نهد  پژوهي، پيش مي    ويژه در حوزة قرآن     براي تحليل اين ويژگي متن، به     

هاي گونـاگون و، همچنـين، بـراي آشـكاركردن      چگونگي كاربرد اين نظريه در نقد و تحليل متن     
هـاي سـنتي بالغـت قـرآن          هايي از تحليـل     مونهشناسي قرآن، ن    هاي سنتي بالغت    ناكارامدي شيوه 

هدف اين نگاه انتقادي ايـن اسـت كـه نـشان بـدهيم در             . شوند  كريم به شيوة انتقادي بررسي مي     
  .هاي سنتي اصل مهم وحدت فرم و محتوا مغفول مانده است اغلب پژوهش

  يهنر -ي فرم و محتوا در نقد آثار ادبةرابط
ن يـ  مدرن ايشناس ك از اصول سبيكيدهد،  يح ميضتو) 1393 (يه محمد غفاركطور   همان

 در  يي نقـش بـسزا    شـدن  چگـونگى گفتـه   ] و[ناپذيرنـد    يفرم و محتـواى مـتن جـداي       «ه  كاست  
صرفاً مختص  [...] سبك  «شناس،     زبان شناسان  باور سبك    به ).12(» معناپردازى يا معناسازى دارد   

اشد، چه بيانية سياسى، چه رمان، چـه        در واقع، هر نوع متنى ــ چه شعر ب        . هاى ادبى نيست   متن
تاب، چه دستور آشپزى، و چه هـشدارى كـه در جـاده             ك دادگاه، چه شرح پشت جلد       يةاحضار

 خاصِ خود را دارد و، با معيارها و ابزارهـايى كـه علـم               ينصب شده ــ شيوة بيان و سبك زبان       
ها را    اين متن  ةتوان هم  ي م گذارند،  ي وابسته به آن در اختيار ما م       يها   جديد و حوزه   شناسى زبان

 ةطـ يار در ح  كـ ن  يا). 12: 1393،  يغفار(» ر كرد يف و تحليل و تفس    يلحاظ سبك و زبان توص     به
ل يـ تحل«: نـد ك يف مـ  يگونه تعر   نيآن را ا  ) 1393 (كتر وردان يه پ كرد  يگ  ي م يجا» يشناس  كسب«
ان و  يـ ن ب يـ  ا يريگاركـ   هدف از به   صيفو تو ] آن متن » سبك«[= زباني متمايزِ متني خاص     ان  يب

هـم محتـوا و     [...] در دستور زبان،    «ه  كشناسان معاصر معتقدند      زبان). 22(» ر آن بر مخاطب   يتأث
 اسـت، و    يي معنـا  ينش سـاختارها  ينش محتوا شامل گـز    يگز. شوند  ينش م يگز] هردو[ان  يهم ب 
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ـ ورد(» رديـ گ  يبـر مـ     را در  ي بـافت  يها  يژگي و و  ي گفتمان يردهاكاركنش  ي گز انينش ب يگز ، كان
چ ياربرد هـ كـ  باشد، يا خطابي يژه اگر ادبيو ه در متن به  كن بدان معناست    يا). 137-136: 1393

ش تفـاوت در معنـا      يدايـ هرگونه تفاوت در فرم موجـب پ      «ست، و   ي ن ي تصادف يا  ا سازه يعنصر    
  .ستي جدا از محتوا نيزيرا فرم چي، ز)137: 1393، كوردان(» شود يم

 ينگـر  ستم با ظهور جنـبش فـرم  يل قرن ب  ي اوا ي آثار ادب  1»يتادب«و نقش آن در     » فرم «ةمسئل
بـر   رادهـاي وارد  يكي از اي  .  مطرح شد  يپژوه  اتيمند در ادب    به صورت نظام   )سميفرمال (2يروس
ننـد و آن را در خـأل        ك ينشش جـدا مـ    ي آفر ةني را از زم   يشان متن هنر  يه ا كن است   يانگران    فرم

اش 3»يـي زدا ييآشـنا  «ةويمـتن و شـ  » تيـ ادب«ان بـه    نگـر   ه فـرم  كـ درست است   . نندك ي م يبررس
ـ يهـا  يژگـ يه فقط عناصـر و و  كست  ين بدان معنا ن   يپردازند، اما ا    يم  مـتن را  ي و صـور ي درون

د يـ از د . اتر دارد يـ تـر و پو     عيار وسـ  ي بـس  يه مـدلول  ين نظر يدر ا » فرم«. دهند  يمطمح نظر قرار م   
 يابـد، و هـردو    ي يت مـ  يه معنا و موجود   كست  ا» يناادب«در تقابل با متن     » يادب«نگران، متن     فرم

شـرح  ) 2003 (4ه انـدرو بنـت    كـ گونـه     همان. اند  ي و فرهنگ  ي زبان ييها  ها محصول   ن نوع متن  يا
 را يگـر ي د ي فرهنگ يها  ه فرم كت است   ي واجد ادب   از آن رو   مينام  يم» يادب«ه ما   ك يدهد، متن   يم

ن، يبنـابرا ). 40( جلوه داده اسـت     5»بيغر«ها را      آن ةشد  ي از عناصر عاد   يرده و بعض  كدگرگون  
ـ يهـا  صهي خصزدايي متن ادبي نه منوط به صرف     ييآشنا ه منـوط بـه   كـ  آن بلي و صـور ي درون

پـس،  . ننـد ك ي برقرار ميكدئولوژي و اي فرهنگيها ر فرميها با سا  صهيه آن خص  ك است   يمناسبات
سنده بـا   يـ ه نو كـ ست، بل ي ن ييبايا ز ي يجاد تنوع متن  ي فقط ا  ييزدا  يي، هدف از آشنا   يدر متون ادب  

 ي خاصـ  ي گفتمـان  يرهـا يجـاد تأث  ي در ا  ي آشنا سع  يها  تيدادن واقع   ب جلوه ي و غر  ييزدا  ييآشنا
ه بـسته بـه     كـ ست، بل يـ اررفتـه در مـتن ن     ك  به ي بسته به شگردها   ييزدا  يي آشنا يرگذاريتأث«: دارد

ست يـ ن ن يـ  مثال، ا  ي، برا ي و زبان متن ناادب    يتفاوت زبان متن ادب   . [...] رد آن شگردهاست  كارك
هـا معلـول    ه تفاوت آنك نه، بليگر وجود دارند و در دوم     ي د يها   استعاره و صناعت   يه در اول  ك
ن دو نـوع مـتن توقـع        يـ گـر در ا   ي د يهـا   ه از استعاره و صـناعت     ك است   ي گوناگون يردهاكارك
  ).40: 2003بنت، (» رود يم

__________________________________________________________________ 
1. literariness 

2. Russian Formalism 
3. defamiliarization 

4. Andrew Bennett 
5. strange 



 59 شناسانة چند جستار نمونه بررسي آسيب: شناسي جديد و بالغت سنتي قرآن ارتباط متقابل فرم و محتوا در سبك

ـ يب» فـرم « مدرن بـه  سيشنا نگري، و سبك    شناسي، فرم   اندر زب » فرم«ن اساس،   يبر ا  ا يـ  يرون
است، ) دار اندام(» يكارگان«از نظر ناقدان مدرن، فرم متن  . شود  يل متن محدود نم   كش/ صورت  

در .  متقابل دارنـد ةگر تعامل و رابطيديكه با كل شده است كي تشييه فرم از اجزا  ك ين معن يبه ا 
ه معتقـد   كـ  است،   يسي انگل 1جِيولركلور  يوئل ت يژه سم يو   به يكراث ناقدان رمانت  يده م ين ا يواقع، ا 

هـر  ). 87: 2011،  2گـران ين و د  يگـور (لِ جهـان اسـت      ك ساختار   ةندي فرم بازنما  ن مفهومِ يبود ا 
رد؛ يـ گ  يفرد و متناسب با گوهر خود مـ          منحصربه ي فرم فرد است و ناگزير     ربة ادبي منحصربه  تج

جـه،  يدر نت ). 87: 2011،  گـران ين و د  يگـور (» گرنديديك از   يتجربه و فرم تابع   «گر،  يبه سخن د  
 يشود با چگونگ    يچه گفته م    آن. ستيا محتوا ن  ي ي جدا و مستقل از فرم درون      يزي چ يرونيفرم ب 
. نـد ك يگانـه و خـاص مـ   يه معنـا را  كـ ان اسـت   يـ  ب ةنحـو :  دارد ي ناگسستن يونديشدنش پ   گفته

-يدسـتور گـشتار    «يـة  در نظر  3كيه نـوم چامـس    كـ  اسـت    يا  تهكده همان ن  ين عق يفرض ا   شيپ
 و بـالقوه    ي انتزاعـ  يا محتـوا  يـ  ييان سـاختار معنـا    يـ  ب يبـرا : رده اسـت  ك خود مطرح    4»يشيزا
 و يواجـ ( بالفعـل گونـاگون   تواند از ساختارهاي زبـاني   نده مي سينو/ نده  يگو) 5»ساخت  ژرف«(

ه بـه خـود    كـ  يخـصوص   دام با صـورت بـه     كه هر ك،  )6»روساخت«(ند  كاستفاده  ) ينحو-يصرف
 را  يسـاخت   ننـد و سـاختار اطالعـات ژرف       ك يد مـ  ك از محتوا را مؤ    ي مختلف يها  رند بخش يگ  يم
 يريگاه تـأث    چي ه يچ دو متن  ين علت، ه  يبه هم ). 24: 1390فاولر،  (نند  ك يز عرضه م  يل متما كش  به
دا يـ  گونـاگون پ يهـا  ه در بافـت   ك يرد متفاوت كاركگذارند و، با توجه به        يسان بر مخاطب نم   يك
  .نخواهند بود) دفمترا(معنا  گاه هم چينند، هك يم

ستم يـ  بةه در سـد كـ  يسكـ ن ي، نخـست )84(ند ك ياشاره م) 1997 (7يوكيتر يه پ كگونه    همان
رد كـ  را مطرح يهنر / يا وحدت فرم و محتوا در متون ادب   ي يريناپذ  يي جدا ية نظر يطور جد   به

دل. يس. ي اِ يسيناقد انگل   دانشگاه  خود در يها  ي از سخنران  يكي در   1901ه در سال    ك بود،   8يبِرَ
ف شـعر ـــ   يه در تعركمعتقد است  ) 1963 (يبردل. ت شعر بدان پرداخت   ي ماه ةسفورد دربار كآ

__________________________________________________________________ 
1. Samuel Taylor Coleridge 

2. Guerin et al. 
3. Noam Chomsky 

4. transformational-generative grammar 

5. deep structure 
6. surface structure 

7. Peter Kivy 

8. A. C. Bradley 
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 شعر يت دارد نه معنايچه اهم    است ــ آن   يهنر-ي متن ادب  يا مثال اعال  ين نوع متن    يتر  يه ادب ك
 و يگـانگ يردن كـ   فراگـرد خـوانش بـا تجربـه    يه ارزش شعر است، و ارزش شـعر هـم طـ          كبل

مثابـه شـعر ـــ مـشخص      ردن شـعر بـه  كـ  گر، با تجربـه يان ديا، به بيرد بودن شعر ــ   ف  منحصربه
 ي بـرا يا لهيشـود، نـه وسـ      ي هدف محسوب م    است و خود   2ين تجربه درون  ي ارزش ا  1.شود  يم

ن يـ  از ايـك  چيهـ ). 4) (، و جـز آن ي، فلسف ي، انتقاد ي، اجتماع ياخالق(گر  ي د يدن به اهداف  يرس
 نـوعي تجربـة خيـالي   « كـه  ننـد كن يـي تواننـد ارزش شـعر را تع    يم ن يروني و ب  ياهداف فراشعر 

ن اهداف فراتـر  ين است اكرد، هرچند مميگ ي خودِ شعر نشئت ماست و از درونِ   » نندهكخرسند
 يه ادعا دارند معنـا    ك يناقدان). 5( محسوب شوند    ياربردكه و   ي ارزش ثانو  ي خود نوع  يدر جا 

 مورد نظر خود را بازگو      يشعر معنا ) »ييگو  دگرگونه«ا  ي (3»ردنكمعنا«اند غالباً با      افتهيشعر را در  
 در  چنـان   نيست، زيرا فرم و محتواي شـعر آن        يه شعر معناشدن  ك بر آن است     ينند، اما بردل  ك يم

  . بازگفتيگريرد و با فرم دكدا اش ج ويژهان ندارد بتوان محتوا را از فرم كه امكاند  دهيهم تن
شـود    يچـه عرضـه مـ       ردن شـعر، آن   ك معنـا  يندهاين فرا يدر ا ،  يگمان بردل   ب، به ين ترت يبه ا 
 آن، يةما  ا درون يا محتوا   يرون شعر است، نه معنا      ي ب يزيه چ ك شعر خواهد بود،     4»موضوع«صرفاً  

ل يـ قب  نيـ را ا يـ شـود، ز    ي مـ  ي تلقـ  يروني ب موضوع شعر نسبت به خودِ شعر     . ه درون شعر است   ك
هـا صـحبت     آنة و دربـار يي خاص شناسا يعرتوان بدون ارجاع به ش      ي را م  ي شعر يها  موضوع
 يواليــوجــه ه چيهــ موضــوع شــعر بــه«، )1963 (ينظــر بردلــ بــه). 32: 2010، 5كالمــار(رد كــ

__________________________________________________________________ 
سـبب ماهيـت    دهد كه اين تجربه بـه  ، در شرح ايدة بردلي، توضيح مي)2010 ((Peter Lamarque)پيتر المارك . 1

هـا و تفـسيرهاي گونـاگون و حتـي      دليل وجود خوانش. كند فردش در هر شعر و در هر خواننده فرق مي     منحصربه
ها و فراگردهـاي      هنري، ازجمله متن مقدس قرآن كريم، در طول تاريخ نيز همين كنش           -عارض از متون ادبي   گاه مت 

، يكـي ديگـر از   (Malcolm Budd)المارك، سپس، نظر مالكوم بـاد  . هنري است-متفاوت و نسبي تجربة متن ادبي
اينكه، مانند احساسي خوشايند، سرشـتي      اين تجربه عالوه بر     : كند  فيلسوفان تحليلي معاصر، را در اين باره نقل مي        

هـاي ظريفـي در بـاب     تقويـت آگـاهي انـسان شـود، نكتـه       «دارد، ممكن اسـت موجـب       » حسي و پديدارشناسانه  «
رواني بشر يا ساختارهاي سياسي و اجتماعي به او منتقل كند، به او بينش اخالقـي بدهـد،                  -هاي روحي   خصوصيت

المـارك،  (» دل تصور كند هايي غير از ديدگاه خود هم  زندگي يا با ديدگاه   يا باعث شود وي خود را با اَشكال ديگر          
هـا    از آنيا بعـض يـ هـا  »ردكارك«ها و »دهيفا«ن  ي ا ةد شامل هم  ي شعر شا  ةتجرب). 4: 1995، به نقل از باد،      30: 2010

سبت به خـود شـعر   را ني ارزش شعر باشند زكد محيستند و نبايت نيشرط الزم شعر) ييتنها به(دام ك چيباشد، اما ه 
  .شوند محسوب مي (instrumental)بيروني و ثانويه و نوعي ارزش ابزاري 

2. intrinsic 
3. to paraphrase 
4. subject (matter) 
5. Lamarque 
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). 9(» آن نيست؛ نقطة مقابل آن هم صورت يا فرمِ شعر نيست، بلكه كل شعر اسـت               ] محتواي [=
) نا يا هيوال و صورتوحدت فرم و محتوا يا لفظ و مع(بر اين اساس، ارزش شعر در كليت شعر     

گذاشت كه اصل شعر      اگر معناكردن شعر همان تأثيري را بر مخاطب مي        . است، نه در موضوع آن    
توانستيم بگوييم كه معناكردن شعر يا بازگويي موضوع شعر به زبـاني ديگـر                گاه مي   گذارد، آن   مي

 معيـار شـعريت     عدر واقع، اگر موضو   ). 27-28: 2010المارك،  .: ك.ر(نمايندة ارزش شعر است     
گاه اين همه شعر با درجات گونـاگون قـوت و ضـعف دربـارة موضـوعي       يا ارزش شعر بود، آن   

به همين سبب، بردلي بر اين بـاور اسـت كـه هـيچ        ). 10: 1963بردلي،  (داشتند    واحد وجود نمي  
م زعـ  البته، به). 10(تواند از قبل معين كند كه چه موضوعي مناسب شعر گفتن است              شاعري نمي 

بردلي، اين بدان معنا نيست كه موضوع هيچ اهميت يا ارزشي ندارد، بلكه منظور او اين است كه                
ها، ماننـد هبـوط آدم بـه زمـين خـاكي،       بعضي موضوع: كند موضوعِ شعر ارزش آن را تعيين نمي      

هاي ديگر است، زيرا از پيش در تخيل خواننده وجود دارنـد و حتـي                 ارزششان بيشتر از موضوع   
شدن شعري نارس يا بالقوه باشند؛ از سوي ديگر، معلـوم اسـت شـعر         است قبل از سروده   ممكن  

شـك   اهميت مثـل تـه سـوزن باشـد بـدون      ظاهر كم پاافتاده يا به خوبي كه موضوعش چيزي پيش    
: 1963بردلـي،  (خيلي بيشتر از شعر خوبي دربارة هبوط آدم موضوع خود را دگرگون كرده است    

دله بر سر فرم و محتوا ريشه در خلط تمايز محتوا و فرم از يك طـرف    بخش بزرگي از مجا   ). 12
باوران افراطي همة توجهـشان را معطـوف فـرم          فرم«: و تمايز موضوع و شعر از طرف ديگر دارد        

كننـد نقطـة مقـابلش موضـوع اسـت، و خواننـدة عـادي از ايـن توجـه            كنند چراكه گمان مي     مي
شـدن اشـتباهي مـشابه، اهميتـي را كـه در          د زيرا، با مرتكب   شو  ازاندازه به فرم برافروخته مي      بيش

بردلي، با اين باور    ). 13: 1963بردلي،  (» دهد  اصل متعلق به محتواست به موضوع شعر نسبت مي        
شمارد   ناپذيرند، اين دو ديدگاه افراطي به تعريف گوهر شعر را مردود مي             كه فرم و محتوا جدايي    

فروكـاهي  « و 1»انديـشانه  بـاوري سـاده    فـرم «هـا بـه        از آن  )2010(هـايي كـه المـارك         ــ ديـدگاه  
  ).30(كند   يا موضوع  تعبير مي2»انديشانة شعر به محتوا ساده

ـ ين است پس از گذشت مـدت   كمم ن يـ م، و در اياوريـ اد بيـ  شـعر آن را بـه   يـك  ة از تجرب
حتوا، توجه ا ميا فرم ي يعني از عناصر آن، يكيش به يمابكم و  ينكه  ي وحدت آن را تجز    يادآوري
دهـد نـه در خـود     يگر ما رخ مـ  ليدر ذهن تحل«ه ك است يردن اتفاقك هين عمل تجزيم، اما ا  ينك

__________________________________________________________________ 
1. naïve formalism 

2. naïve content reductionism 
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ردن مجدد عناصر   ك ردن آن شعر جمع   ك  بازتجربه يبرا«، و   » شعر بوده است   ةه اصل تجرب  كشعر،  
ـ (» رار شـود  ك خوانش شعر ت   ةد حتماً خود تجرب   يه با كست، بل ي ن يافكشده    هيتجز : 1963،  يبردل
بـودن فـرم و محتـوا در        يكي«: ندارد) يمتن ادب ( در شعر    ييجا) ا صدفه ي (1عنصر تصادف ). 15

ـ ). 15(» ه گوهر شعر به ما هو شعر است      كست، بل ي ن يشعر اتفاق  ن قاعـده را بـه تمـام    يـ  ايبردل
ست يـ گونـه ن  نيـ  ايدر نقاش« نمونه، يبرا: داند ير ميپذ ، و نه فقط شعر، اطالق  يانواع متون هنر  

؛ 15-16(» ها موجود اسـت      رنگ در ييه معنا كها وجود داشته باشد، بل       رنگ افزون بر  ييمعناه  ك
 عـالوه  ييه معناكست يطور ن   نيا) اتيو توسعاً در ادب   (اس، در شعر    ين ق ي؛ به هم  )د در اصل  كيتأ

ن مبنـا،   يبـر همـ   .  است يالمكه معنا در خود فرم      كوجود داشته باشد، بل   ) ها  واژه (يالمكبر فرم   
و فـرم را    » افتـه اسـت   ي خاص تحقـق     يه در شعر  كگونه    موضوع آن «محتوا را   ) 2010 (كارالم
 يزيـ ا فـرم چ ي كسب). 33(انگارد  يم» افتن موضوع مورد نظر در آن شعر خاص  ي ت تحقق يفكي«

، يدر شـعر واقعـ  «جـه،  يدر نت. ستيـ شـده ن  انيـ  بيان هم جدا از محتوايستند، و بيان نيجدا از ب 
ر داد  ييـ  شـعر را تغ    يهـا   ا واژه يرد  كان  ي جز زبان خود شعر ب     يعنا را با زبان   ست بتوان م  ين ن كمم

 نـو بـر قامـت       يا   واقعاً نه جامـه    ين شعر ي چن ةترجم«ن رو،   ي؛ از هم  »ابدير  ييه معنا تغ  كبدون آن 
 بـا شـعر   ييهـا  لحاظ محتوا شـباهت   ه به كد است   يل جد ك  به يه محصول كهمان معنا پوشاندن بل   

م، ينـ ك ياستفاده مـ  » محتوا«و  » فرم«ه از دو اصطالح     ك يهنگام). 19: 1963،  يبردل(»  دارد ياصل
 ةفـرم و محتـوا دو جنبـ   : مينـ ك ي واحد از دو منظر متفاوت اشـاره مـ  يزيم به چيقت داريدر حق 

تـوان   ين دو را نمـ يـ  از ايـك  چي، و هـ )32: 2010، كالمـار ( شـعر  يشعرند، نه دو عنصر مجزا 
مثابـه شـعر      ردن شعر بـه   ك  تجربه ةدر اصل، الزم  ). 35(رد  كل  يا تحل ي مشخص   يگريمستقل از د  

 اثـر اسـت؛ بـه       يانگاشتن فرم و محتوا     يكي) يمثابه متن ادب     به يردن متن ادب  ك ل، تجربه كا، در   ي(
ار شـود،  كه با عمل خوانـدن مـا در مـتن آشـ    كست ي نيزين سبب، وحدت فرم و محتوا چ  يهم
ـ يستلزم آن است، وگرنه آن متن د  م يه خود عمل خواندن متن ادب     ك است   يزيه چ كبل -يگر ادب

 متناسب اسـت بـا سرشـت خـود آن           يردن متن ادب  ك  خوانش و تجربه   ةويش( نخواهد بود    يهنر
  ).37: 2010، كالمار) (متن

 اسـت از    يا  زند قطعـه    ي خود م  ي اثبات مدعا  يبرا) 20: 1963 (يه بردل ك ييها   از مثال  يكي
  :يسي انگليك، شاعر رمانت)1824-1788 (3رني لرد باة سرود2مازپا ييشعر روا

__________________________________________________________________ 
1. contingency 
2. Mazeppa 
3. Lord Byron 
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“Bring forth the horse!” The horse was brought: 

In truth he was a noble steed! 

صورت  تاً بايد بتوانيم قطعة فوق را به مترادف باشند، قاعد ”steed“ و“horse” يها اگر واژه
  :مينك يسير بازنويز

“Bring forth the steed!” The steed was brought: 

In truth he was a noble horse! 
ور از نظر ك مذةرا دو واژيست، زيمعنا ن  شعر هم ين صورت بازنوشته اصالً با متن اصل      ياما، ا 

. گر دارنـد  يديكـ  با   ي تفاوت فاحش  ي و فرهنگ  يخي تار يها  يو تداع ) ي ضمن يا معنا ي (1رمعنايز
 باسـتان دارد و  يسيشه در واژگان انگليه رك، ”steed“ ة، واژ2فرهنگ انگليسي آكسفورد به گواه   

 سرزنده و  ي داشت، به اسب   يادي و دوران رنسانس رواج ز     ي قرون وسط  يخي و تار  يدر متون ادب  
ت در جنـگ  كا شـر  ي ي سوار يها برا   هيمنصبان و شوال    ه صاحب كند  ك يممتاز و شاهوار داللت م    

 يهـا  ادآور ارزشيـ  (3گرا هنكو ز و شاعرانه يبرانگ  احساسيا  ن نظر واژه  يشدند، و از ا     يسوار م 
 اسـت  ي و عـاد  ي خنث يا  واژه ”horse“ه  ك يد، در صورت  يآ  يحساب م   به) ي قرون وسط  يفرهنگ

 و يخي تـار يهـا  يرمعناها و تـداع يرود و فاقد آن ز يار مك  بهيه در گفتار روزمره و متون علم      ك
 بر خواننـده و    ير متفاوت ي تأث هكستند، بل يمعنا ن   تنها هم   ور نه ك مذ ةن، دو قطع  يبنابرا.  است يفرهنگ
  .گذارند ي او از متن مةتجرب

 آن بـا هـم      يه فـرم و محتـوا     كـ  شـعر اسـت      يه شعر وقت  كند  ك ياستدالل م ) 1963 (يبردل
ا يـ ر شـعر    يم تـأث  ينـ يه بب كـ شـود     يان م ي ع يت ناب وقت  يشعر«:  باشند يكيجه،  يمتناسب و، در نت   

 يي بـازگو خوانـدنِ ). 22(» ن خواهـد رفـت  ايـ  آن از مي جز فرم اصلي از آن در هر فرم  يا  قطعه
، كالمـار (نـد   ك ي ما را جلـب نمـ      ة خواندن خود شعر توجه و عالق      ةگاه به انداز    چيمنثورِ شعر ه  

ا يـ ،  )ياجتمـاع  (ي، انتقـاد  ي، فلـسف  يميه شعرِ تعل  كنيست، مگر ا  ي ن يردنكشعر معنا ). 37: 2010
دا يـ  را پ  يا  هيا آرا يور  يم ز كم صرفاً ح  ن نوع شعرها گاه فر    يرا در ا  يها باشد، ز    نيه به ا  ي شب يزيچ
ـ (پوشـانند   يشده را م نييش تعي از پ  يا  دهيا ا يقت، معنا،   يه با آن حق   كند  ك يم ). 23: 1963، يبردل

گـرفتن و   لك شـ يه بـرا كـ  اسـت    ي مبهمـ  خـالق تـودة خيـالي     برخاسته از جوشش    «شعر ناب   
قـاً  ي دق ياعر، فقـط وقتـ     خـود شـ    ي بـرا  ي شـعر، حتـ    ين، معنا ي؛ بنابرا »ندك يدشدن تقال م  يتحد
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نـت  يلكتـه را    كن ن يـ مشابه ا ). 23: 1963،  يبردل(ان برسد   يه سرودن آن به پا    كشود    يمشخص م 
: رده اسـت كـ ان يـ ز بيـ ، ن2ييايكـ امر-يسيـ  انگل ي»نقد نو «گامان    شي از پ  يكي،  )1960 (1سكبرو

ان ي بي براي مناسبةند و بعد دنبال رسانكشف  كه هنرمند ابتدا موضوع خود را       كست  يطور ن   نيا«
شف كـ ه هنرمنـد موضـوع را       كق آن است    يند و از طر   يگز  يه برم ك يا  ه در رسانه  كآن بگردد، بل  

پندارنـد    يل شعر فرم و محتوا را جدا مـ        يه در تحل  ك ياز ناقدان ) 1960(س  كبرو). 183(» ندك يم
ـ  «ةجـا، واژ    نيـ ا). 184(نامـد     ي مـ  3»ردن شـعر  كبدعت معنـا  «ار را   كن  يند و ا  ك يانتقاد م  » دعتب

(“heresy”)  فـرم و محتـوا   يه جـداانگار  كـ ن اسـت    يس ا كامد حرف برو  ي دارد، و پ   ي بار مذهب 
ه كـ  در ادامـه اذعـان دارد        يبـرد، هرچنـد و      ين مـ  يقداست و ارزش و انسجام متن شعر را از ب         

 يـة ما ا درون يـ ردن شعر بـا محتـوا       كن معنا يه ا ك يال ندارد، اما مادام   كنفسه اش   يردن شعر ف  كمعنا
 فـرم و  يگـانگ ي بـر  يه مبتنـ كف شعر را، ين تعريا) 1997 (يوكي). 188(آن خلط نشود     يواقع

ل يــو معتقــد اســت دل) 89(نامــد  ي مــ4» شــعري محتــوايريناپــذ  وصــفيــةنظر«محتواســت، 
انـد   افتهيژه دست ي وينند به معرفتك يه شاعران ادعا مكن است ي شعر اير بودن معنا يناپذ  وصف

  ).90(ست يان نيب  قابليد معرفت عايانيه با نظام بك
ونـان باسـتان بـوده،    ي بالغـت  دار وامه كز، ي نيرباز در بالغت اسالميها از د    ن بحث يمشابه ا 

گر معنا را بـر لفـظ، امـا    ي ديدادند و گروه  ي م ي لفظ را بر معنا برتر     يگروه: وجود داشته است  
 از ي شـرح يبـرا  (انگاشـتند  يگر مـ يديكـ  و در خـدمت  كنفين دو را ال يه ا ك هم بودند    يسانك

، يرحـاج ي و م  130-200: 1392،  ينـ يمع.: ك.، ر ي لفظ و معنـا در بالغـت اسـالم         ةخ مجادل يتار
 در قـرون گذشـته      يافت بالغت اسـالم   ي ن دست يتر  ، مهم ي امروز يارهايگمان، با مع    يب). 1389

 دالئل اإلعجاز فـي   مندش  ه است كه در كتاب ارج      بود يعبدالقاهر جرجان » في نظم و تأل   يةنظر«
ا فـرم و محتـوا      يـ ان لفظ و معنا     يه م كان خود   ينيشيبرخالف پ . پرداخته شده )  پنجم ةسد (القرآن

ن واحـد و،    يتـر   كوچـ كا  يـ  "جزء"متوجه  «دادند و صرفاً      يح م ي ترج يگري را بر د   يكيهمواره  
ه را يـ ن نظريا» نش عام و شامليب« با يبودند، جرجان» ي اثر ادب  يك "مفردات"ر خودشان،   يتعب  به
ر ارتباط با يكديگر و      آن اثر د   يه اجزا ك است   يب و نظام  كي اثر در تر   يك ييبايز«ه  ك نهاد   شيپ

 كن همـان مـرز مـشتر      يـ ، و ا  )305:  ب 1391،  ينكدك يعيشف(»  ساختار آن دارند   در طرح كلي  
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 3. است 2نگر   و نقش  1 ساختارنگر اسيشن  ژه در زبان  يو   به ي مدرن غرب  يها  هي و نظر  ي جرجان يةنظر
ه كـ ست  يـ لمـات آن ن   كمقصود از نظم    «: ندك ين م ييگونه تب   نيمنظور خود را ا   ) 1368 (يجرجان

گر يديكـ ه الفـاظ در داللـت بـه         كن است   يه مقصود ا  كرند، بل يالفاظ در گفتار دنبال هم قرار بگ      
» گر مربـوط شـوند    يديكند به   كم  كه عقل ح  ك يصورت  لمات به ك ي داشته باشند و معان    يوابستگ

 و )انسجام (= 4»يچسب  هم«نگر    شناسان نقش   ه زبان كاند    ييها  يژگيهمان و ها    نيدر واقع، ا  ). 93(
 منـسجم و  يد متنـ يـ هـا را شـرط الزم تول   نامنـد و آن  ي عناصر متن م   )پيوستگي (= 5»سازي  هم«

ار كـ   بـه 6يديـ ل هليكـ ن بار ماين معنا نخستياصطالح نخست را در ا. انگارند  يمعنادار و مؤثر م   
  ).67: 2014، 8لزيو (7دوسني ويا هنربرده است و اصطالح دوم ر

شـود، عبـارت اسـت از     ي زبان مربوط مـ 9»متنيفرانقش « به يدي هليةه در نظرك، يچسب  هم
) ها ها و پاراگراف ها و جمله  عبارت( متن   يونددادن اجرا ي پ ياربرد ابزارها و عناصر مناسب برا     ك

امل و كطور  تواند منظور خود را به    سنده با آن ب   ينو/ نده  يه گو ك منسجم   يجاد متن يگر و ا  يديكبه  
ن يخواننده هم متوجه ا   / ه شنونده   ك يند، طور كم  يخواننده تفه / ت به شنونده    يش با موفق  يمابك

 يديـ  هل يطبـق الگـو   ). 215: 2014،  10تامـسن ( بـشود    يافتگيـ   و سـازمان   يوسـتگ يانسجام و پ  
ها فراتر   جمله  ك مرز ت  نده از يشود گو   يه باعث م  ك يارك عناصر متن ــ سازو    يچسب  ، هم )2014(

ارجـاع،  ) 2حروف ربط، ) 1: شود ين ميند ــ از چهار راه تأمكد ي توليتر  بزرگيها برود و متن 
گمـان تامپـسن      بـه ). 603(ها     واژه يده  سازمان) 4 عناصر،   يساز  نيو جانش ) نهيبه قر (حذف  ) 3
سنده يدر ذهن نو  ه  ك است   يندي ــ فرا  يچسب   ــ بر خالف هم    يساز  ، هم يدي، شارح هل  )2014(
ثـر مـوارد    كاسـت، امـا در ا     ) يروسـاخت  (ي و نـه متنـ     ي ذهن يا  دهي پد يعنيگذرد،    يا خواننده م  ي
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چـسب    ه عناصرش هـم   ك يه متن ك يحد   تنگاتنگ دارند، به   ي با هم ارتباط   يساز   و هم  يچسب  هم
ه كـ دهـد     يح مـ  يتوضـ ) 2014 (يديـ هل). 215(ز خواهند بود    يساز ن   باشند قاعدتاً عناصرش هم   

اسـت، امـا در     ) يروسـاخت  (ياربرد عناصر ساختار  كنند سازمان متن حاصل     ك يها گمان م    يليخ
؛ به  )593(است  » يي معنا ةوقف  يند ب ي فرا ينوع«ا و   ي پو يا  دهيه متن پد  كرد  كد توجه   ين حال با  يع
 هـم   ي و بـافت   يي، خاسـتگاه معنـا    يدستور-ي واژگان يها  گر، انسجام متن، عالوه بر سازه     يان د يب

 واحـد  يا دهيـ  پدة را دو جنبـ   1»نظـام «و  » مـتن  «يديـ ه هل كـ ن علت اسـت     يبه هم ). 603(دارد  
ننـد،  ك يت مـ  يگر فعال يديكوند با   يه در پ  ك از عناصر    يا   مجموعه ينظام به معن  ) (593(پندارد    يم

ت يـ نـد و از فعال يب يب مـ  يل نظـام آسـ    كـ ا حـذف شـود،      يـ ها مختـل       از آن  يكيه اگر   ك يطور
ا يـ  داللت دارد به تناسب متن با بافـت          يساز  ه هم كگر معتقدند   يحان د  شار يبرخ). ستديا  يبازم
 ي حقـوق  ي مثـال، در متنـ     يه، برا كن معنا   يار رفته است، به ا    ك ه آن متن درش به    ك ي ارتباط ةنيزم
 يهـا و سـاختارها   اربرد واژهكـ د اسـتفاده شـوند و   ي باي رسمة متناسب با گون  ي زبان يها  يژگيو

-53: 2010، 2نورگـور، مونتـورو، و بوسـه   (نـد  ك يساز جلوه م     ناهم يتن باف يانه در چن  ي عام ةگون
 و يوند و تناسب مفهـوم يپ: اند  قائل شدهيساز  هميز براي ن يگري د يها، معنا  نيافزون بر ا  ). 54

ـ يونـد ب  يه بـه پ   كـ  يچـسب   ساخت متن، در مقابـل هـم         موجود در ژرف   يها   گزاره يمنطق  و  يرون
سـاز نباشـند      ش هـم  يه اجـزا  كـ  را   ين نظر، متن  يارد؛ از ا   عناصر روساخت متن اشاره د     يدستور

ش متن واضـح و مفهـوم نخواهـد بـود     يرا در آن صورت معنا   يد، ز ينام» متن«توان    يزحمت م   به
د و نـشان از     يـ نما  يتـر مـ     يك نزد ي جرجان ةدي به ا  يساز  ر هم ي اخ ين معنا يا). 67: 2014لز،  يو(
ه كـ ن آرا را چنان يـ  بعد از او ا    يها  تأسفانه، نسل ن حال، م  يبا ا .  در زمان خود دارد    ي و يگام  شيپ
ر درســت منحــرف و دچــار ين مــسيــ از ايجــه بالغــت اســالمي نگرفتنــد و در نتيد جــديــبا

 .نما شد  ررات نخكرار مكها و ت يارك دوباره
 يون سـنت يچه بالغ  را بتوان با آنيساز  و هميچسب  هم يشناس   دو مفهوم زبان   يد از جهت  يشا

/ ه بـا مفهـوم مـتن        كـ را،  » المكـ «،  يدر بالغت سنت  . ردكاس  ياند ق   دهينام» بالغت«و  » فصاحت«
لمـه  كه از چنـد  ك را يعبارات«: اند ردهكف يگونه تعر نير است، ايپذ اسي قيشناس  گفتمان در زبان  

ه اسناد  كالم شرط است    كدر  . نديالم گو كها اسناد تام وجود داشته باشد         ان آن يب شود و م   كيتر
ا يـ ه شنونده ك يا گونه ند، بهكلم به مخاطب القا ك را از جانب مت    ياملكه مفهوم   يمسند به مسند ال   
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ـ      ينده را در  يمخاطب منظور گو   الم كـ ). 30: 1385ان،  يرينـص (»  آن نباشـد   ةابد و در انتظـار دنبال
بـا مفهـوم   » فـصاحت «. فـصاحت و بالغـت  :  داشـته باشـد  يژگيد دو ويدگاه باين ديخوب از ا  

تـر بـه ذهـن     امـل كتر و  عي خود را سريمفهوم و محتوا«الم كهرچه  : اس است يق   قابل يچسب  هم
تـر   ند مبرا باشـد، مطلـوب  ك يع آن خلل وارد م    يه به انتقال سر   ك يوبيمخاطب انتقال دهد و از ع     

د از يـ ح بايالم فـص كـ ). 30: 1385ان، يرينـص (» شـود  يده م يح نام يفص [...] يالمكن  ياست و چن  
غرابـت اسـتعمال،    ) 2تنافر حروف،   ) 1): واژگان(طح مفردات   در س ) الف: ر مبرا باشد  يوب ز يع
ضـعف  ) 1): يمتنـ (الم  كـ در سـطح    ) راهـت در سـمع؛ ب     ك) 4مخالفت با قواعد صرف، و      ) 3
د يـ تعق) 5،  يد لفظـ  يتعق) 4لمات،  كتنافر  ) 3تتابع اضافات،   ) 2،  )مخالفت با قواعد نحو   (ف  يتأل

تـوان بـا      يز م يرا ن » بالغت«مفهوم  ). 25-34 :1385ان،  يرينص.: ك.ر(رار  كثرت ت ك) 6، و   يمعنو
 الحـال و  يالم مطابقتـه لمقتـض    ك ال ي ف ةالبالغ«: اند  ف بالغت گفته  يدر تعر . ردكاس  ي ق يساز  هم

م شدن فصاحت آن، با حـال          ك است   يالمكغ  يالم بل ك«،  يعني؛  »المقام مع فصاحته   ه، پس از مسلّ
 و مطابقـت    يهماهنگ] يالمكا ارتباط   يمتن  اربرد  ك ةنيزم/ بافت  [= ا مخاطبان   يو مقام مخاطب    

 ياديـ  ز كها وجـوه اشـترا      ن مفهوم يم ا ينيب  يه م كطور    همان). 38: 1385ان،  يرينص(» داشته باشد 
 يـة البته، دو اصل فصاحت و بالغت را با نظر        . شتر است ي پژوهش ب  ةستين موضوع شا  يدارند و ا  

ت، يـ فكيت،  يـ مك( آن   ةط چهارگان يرا و ش  يالمك در ارتباط    2»يارك اصل هم  «ة دربار 1سيپل گرا 
-88: 2014لز، وي.: ك.ر، يارك ف اصل همي تعريبرا(رد  كاس  يتوان ق   يز م ين) اني ب ةويربط، و ش  

89(.3  
د كيـ ز تأ يـ ن بـار بـر وحـدت فـرم و محتـوا ن            ي نظم، چند  ية، در شرح نظر   )1368 (يجرجان

 ي خـود هـم از معـان       يهـا   تيـ  شناخته شدند، ناچـار در موقع      ي الفاظ ظرف معان   يوقت«: ندك يم
؛ )96(» باشند يها م  ها و ملحق به آن      اند و تابع آن     يالفاظ در خدمت معان   «؛  )95(» نندك يت م يتبع
م مقـصود و  ينـ يبب] و[م ينكگر تأمل يديكلمات بر   كردن  كلمات و بنا  كدادن     در ارتباط  يستيما با «

). 97(» ستيـ اورش چ  مجـ  ةلمـ ك نسبت بـه     يا  لمهكدادن و سبب قراردادن       ن ارتباط يمحصول ا 
الم ك ية صرفاً آرا  ي متن يها و ابزارها     صناعت يباور جرجان   ه به كاند     از آن  كيها حا   تهكن ن ي ا ةهم
 مـشخص  يردكاركـ شـوند،   يار گرفتـه مـ  ك  و عامدانه بهيه با طرح قبل كستند، بل ينت متن ن  يو ز 
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نگـر   ناسان و ناقدان فرم ش  ه زبان ك است   يقاً همان مطلب  ين دق يا. اند   متن ي از معنا  يدارند، و بخش  
ه در عـالم اسـالم      كـ ناگفتـه نمانـد     . اند   در عصر حاضر بر آن صحه گذاشته       يو ساختارنگر غرب  

 خـود از    ير بالغـ  ي در تفـس   يتا حدود )  ششم ةسد (ي را جاراهللا زمخشر   ي جرجان ي بالغ يةنظر
ار بـست و    كـ   بسط داد و به    الكشاف عن حقايق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل         قرآن  

گر توجـه   يه د ين نظر ي ا ي، هرچند پس از زمخشر    )306:  ب 1391،  ينكدك يعيشف(رد  كمشهور  
  .دي به خود ندي و اساسيجد

، و منظـور او     )322(» جهت نظم آن است     لت شعر به  يفض«ه  كبر آن است    ) 1368 (يجرجان
ه كـ  است   ييمعنا ةگفتار ما دربار  «: است) يا لفظ و معن   ي(همان مطابقت و وحدت فرم و محتوا        

، )1368(جرجـاني   ). 328(» شـود   يده مـ  يگر فهم يالم د كالم نسبت به مجموع     ك يكاز مجموع   
 ةوي واحـد را بـه دو شـ        يتوان معنا   ينند م ك يه ادعا م  ك درست مانند بردلي و بروكس، از كساني      

  :رديگ يراد ميرد اكان يناً بيمختلف ع

ـ و مرادشان است، يش ني بين جمالت تسامح  يه ا كم  ي بدان يستيبا ـ ه اكـ ن اسـت  ي ن ي
تـصور  ] هكـ نيا[امـا   . ان داشته است  ي را ب  يگريالم آن د  كغرض و مقصود    ] ـِ دوم [شخص  

 آورده اسـت،  يگـر يالم دكناً به همان صورت يالم را ع ك يه معن كن است   يم مرادشان ا  ينك
ر هردو  يأثم و ت  يفهم]بـ [يكين  يم همان را از ا    يفهم   ي م يالم اول كه از   كآنچه را   ..] .هكچنان[
تمـام     اسـت بـه    يه گمان كم  يي بگو يستيبا] ،...باشد[ل متشابه   كالم در ذهن ما مانند دو ش      ك

  )328[...]. (هوده ي بيمعن

 ةو گفتـ  ) 179: بقره (1»ةٌاي القِصاصِ ح  يم فِ كو لَ  «ةفي شر ية اثبات حرف خود آ    ي برا يجرجان
ن دو جملـه  يـ  ايه محتواكدهد  يح ميد و توضنك يسه ميرا با هم مقا» عِياء لِلجميقَتلُ البعضِ إح  «

ر يـ ه تعب كـ انـد     ن دو جمله دو عبارت    يا«ه  كند  ين است بگو  كست، هرچند عوام مم   ي ن يكياصالً  
  ).328(»  استيكيهردو 
ـ يستم اي بة، در سديسي، ناقد انگليبردل. يس. يه ا كتر اشاره شد      شيپ ش نهـاد  ين گزاره را پ

ش يل وحـدت و تناسـب فـرم و محتـوا          يدل  نفسه و به    يفه  ك است   يا ناب شعر  ي يه شعر واقع  ك
، ي، فلـسف يمـ ي، تعلي اخالقيها  يسنج  تهكر ن ينظ (يروني ب يها  علت موضوع   ارزشمند باشد، نه به   

 يه سـع  كپردازد    ي م يسانكحاً به انتقاد از     ي تلو ين مقام، بردل  يدر ا ). ، و جز آن   ياسي، س ياجتماع
__________________________________________________________________ 

  ).ي گرمارودي موسويدعلي سةترجم(» است) نهفته (ي زندگاندر قصاص[...] و شما را «. 1
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) 1368 (يش جرجان يها پ   ن حرف را سده   ير ا ينظ. نداهك آن فروب  يدارند گوهر شعر را به محتوا     
  :رده بودكمطرح 

رده كـ ن باب انسان را خسته و ملـول         يچه در ا    آور است و آن     ار رنج يه بس ك يآن درد 
ش مقـدم داشـته و و بـه آن    يه شعر را به جهـت معنـا  ك است يسانكاست خطا و انحراف  

ه كرده ك عنوان   يضوع را طور  م توجه نموده است، و مو     كنسبت به لفظ    . ارزش داده است  
 يلتي نبود، لفظ چه فضياگر معن«: ديگو يو م. است[...]  لفظ قائل نشده ي را برايتيچ مزيه

شـعر را   [...] ن شـخص    يهمـ » الم اسـت؟  كش واقعاً   يجهت معنا   الم جز به  كا  يداشت؟ و آ  
  )317. (ابدي در آن بيا تهكمت و ادب نكه از حكشمارد  ي باارزش ميهنگام] فقط[

نش ك و وابسته به ياند و هردو ارزش شعر را درون     دهيعق   هم ي و بردل  يث، جرجان ين ح ياز ا 
  .ي ابزاريدتيا فاي ي خارجيدانند، نه به عامل يم) يا متن ادبي(خواندن شعر 

م و تنگاتنـگ دارد بـا       ينگران اسـت، ارتبـاط مـستق        ه مطمح نظر فرم   ك ييمفهوم فرم، به معنا   
ـ  يهـا    سرشـت مـتن    ةن دربـار  شناسـا   ه زبان ك ييها  دهيا  يهـا   دهيـ انـد، از جملـه ا        پرداختـه  ي ادب
ه كـ اسـت،   » يـي زدا  ييآشـنا «نگران مفهـوم       فرم يةاساس نظر . »يزيهنجارگر«و  » يساز  برجسته«

ـ  1916 در سـال     1كيلوفـس كتور اش يكن بار ناقد روس و    ينخست  كيلوفـس كاش. ش نهـاد ي آن را پ
 و، يزدگـ  مرور دچار عادت  روزمره به  ي زندگ  انسان در روند   ك ادرا ةه قو كمعتقد است   ) 2004(

 مثـال، در گفتـار   يه، بـرا كـ ن علت است   يبه هم ). 15(شود    يم 2»اركخود«جه، ناخودآگاه   يدر نت 
 مـا بـا   يالمـ كنـد ارتبـاط   يه فراك  آن يم، ب يگذار  يها را ناتمام م     ا جمله يها     عبارت يروزمره برخ 

 ي گفتـار يهـا   و قالـب يه از الگوهـا  كـ  ين موارد، مخاطب با شناخت    يدر ا . مخاطب مختل شود  
الم كـ  ةا ادانـشد  يشده     حذف يها  رده، قادر است بخش   كدا  يپ) خصوص گفتار اشخاص آشنا     به(

 ينـد نـوع   ين فرا يـ حاصـل ا  : ابـد يش حـدس بزنـد و منظـور او را در          يشاپيـ سخن خود را پ     هم
  و ييجـو   ن صـرفه  ياما، هم ). 15: 2004،  كيلوفسكاش( است   ك ادرا ي در تالش برا   ييجو  صرفه

هـا     از عادت  يا  ل به مجموعه  ي ما تبد  ي زندگ يلكطور    ه به كشود    ي باعث م  ك ادرا خودكارشدگي
بـه اعتقـاد    . مينـ كهـا را احـساس ن       ات، و تفـاوت   يـ هـا، جزئ    ييبـا يگـر ز  يه د كـ  يشود، به حـد   

م و ينـ ك را از نو حـس  يند زندگك ي مكمكه به ما كن است   ي هنر ا  ةدي، فا )2004 (كيلوفسكاش

__________________________________________________________________ 
1. Victor Shklovsky 

2. automatic 



 1395بستان ، بهار و تا1، شمارة 6دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 70

] دادهـا و   يرو[ه  كـ ن اسـت    يـ شـگرد هنـر ا    «را  يم، ز ينكد احساس   يه با كواقعاً و چنان  ز را   يهرچ
 را  كنـد ادرا  يند، و فرا  كده  يچيها را پ    جلوه دهد، فرم  ] "ناآشنا"ا  ي ["بيغر"زها را در نظر ما      يچ

شناسـانه   ييبـا ي زيتي خود غاي به خودكند ادراين صورت، فراي؛ در ا  »ندكتر و دشوارتر      يطوالن
 يه پـا  كـ باً هرجا   يتقر«ن،  يبنابرا). 16(تر است     بخش  تر باشد، لذت    يه هرچه طوالن  كد  خواهد بو 
 از كيلوفـس كاش). 18: 2004، كيلوفـس كاش(» ار است ك هم در    ييزدا  ييان باشد، آشنا  يفرم در م  

تعبيـر  »  هماهنـگ  يها   در بافت  ي ناهماهنگ كادرا«و  » ك ادرا ياركزدودن خود « به   ييزدا  ييآشنا
ه ك اذعان دارد    يالبته، و ). 19(شود    يگر م   ك و التذاذ ادرا   ك ادرا ب نو شدن خود   كند كه موج    مي

ب و يـ د غريزبان شعر با«ه گفته بود كجا  رده بود، آنكان يش بيها پ ز سدهين حرف را ارسطو ن  يا
نگـران    گـر فـرم   ي و د  كيلوفسك اش ةدين ا يشناسان ا   بعدها، زبان ). 19(» نظر برسد   ز به يانگ  شگفت

ـ  يهـا    آن در مـتن    يار زبان كرش دادند و سازو   روس را گست    و  يبنـد    و دسـته   يي را شناسـا   ي ادب
ن يـ  اي ذهنـ يردهـا كاركر يـ  اخةز در چند دهـ   ي ن يشناس   علم روان  يدستاوردها. ردندكف  يتوص
ات محـسوب   يـ  ادب ةشناسـان   ان نقد زبان  يبن» ييزدا ييآشنا«نون، مفهوم   كا. اند  ردهكد  ييند را تأ  يفرا
 يگـر ي د يهـا    اشاره به آن اصطالح    يشناس برا    ناقدان زبان  ياست بعض ن  كشود، هرچند مم    يم
دسـت   ن مفهـوم بـه  يـ شناسـان معاصـر از ا   ه زبـان ك ييها فين تعر يتر   از جامع  يكي. ار ببرند ك به

  :ردهكگر نقل ي ديشناس چ از قول زباني ليه جفرك است ياند همان داده

 و فهم   كند ادرا يت در فرآ  ه خوگرفتن به عاد   كرده است   ك ثابت   ي شناخت يشناس  روان
 ينواخـت و حـواس و قـوا       يك را   يردن زندگ ك عادت.  بشر است  يج در زندگ  ي را يا  دهيپد

زها يه چكن است   يردن ا ك  مبارزه با عادت   يها   از راه  يكي. ندك يف م ي انسان را تضع   يانتقاد
ـ ها يژگيو و[ها  م تا توجهمان به آن   ينك تازه تجربه    يلكش  را به   ةويجلـب شـود و شـ   ] شاني

ـ  متح يا حت يند،  ك آشنا متوقف،    هاي معمولمان به محرك     ده و واكنش  ارشكپردازش خود  ر ي
در . مياوكـ  نـو واب   يانداز  تر و از چشم     قيز را دق  يه آن چ  كه  كشود    يار باعث م  كن  يا. شوند

  .مينكر ي تازه تفسيلكش ت را بهيم واقعيشو يجه، وادار مينت
نـام  » يـي زدا ييآشنا«ا نامتداول ي نامنتظر،  نامعمول،يا  وهيش جهان به ش   ين روند نما  يا
 و رفتار انسان حاصـل      كم بر ادرا  كن حا ي قوان يساز   با واژگون  ييزدا  يين، آشنا يبنابرا. دارد

  ).4: 2008، 2چي، به نقل از ل178: 2000، 1تيداتوِ. (شود يم
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ب  مخاطـ  كردن سـاختار ادرا   كـ  ا دگرگـون  يـ  يـي زدا   يي آشنا ي مورد استفاده برا   يشگرد زبان 
نـام دارد    2»يساز  برجسته« آن بر مخاطب     ير رواني و تأث ) »اريانحراف از مع  «ا  ي (1»يزيهنجارگر«
 ييگر و در معنـا    يديكـ  يجـا   ن دو اصـطالح را بـه      ي ناقدان ا  يالبته، برخ ). 11: 1997،  3شورت(

 يازس   برجسته ةتوجه دربار    قابل ةتكن).  زبان ي انحراف از هنجارها   يمعنا  به(برند   يار م ك واحد به 
دار و    زهيـ د انگ يـ ا برجسته با  يار  يا منحرف از مع   يخته  يه ساختارها و عناصر هنجارگر    كن است   يا

گر مـرتبط و سـازگار و، در   يديكـ د با  ين عناصر با  يگر، ا يمند باشند؛ به عبارت د      هدفمند و نظام  
ـ يجفـر .  مـتن باشـند  ماية كلي در خدمت درون  مجموع،   انـسجام  «ن حالـت را  يـ ا) 2008(چ ي ل

 منـسجم   يه بـا الگـو    كـ ار  يـ و معتقد است هرگونه انحراف از مع      ) 31(نامد    ي م 4»يساز  تهبرجس
 نخواهـد بـود و ممكـن اسـت     تيـ خوان نباشد معنادار و بااهم       متن مورد نظر هم    يساز  برجسته
  ).24(رف باشد اتفاق ص

 يي تبعات معنا  ك در ي متن برا  ةشناسان  كل سب يه در تحل  كمعتقد است   ) 1997( شورت   يكم
 يكـي م،  ينـ كسه  يـ م و بـا هـم مقا      يريـ م را در نظر بگ    يد دو پارادا  يفرد نوشته با    منحصربه» كسب«
م بهنجـار  يپـارادا ). 8-7 (6»)اريا نامعي(م نابهنجار   يپارادا «يگري و د  5»)اريا مع ي(م بهنجار   يپارادا«
 روزمره  يوگوها  ه در گفت  كار زبان   ي متداول و مألوف و مع     يست جز همان ساختارها   ي ن يزيچ
م نابهنجـار سـاختار، عنـصر،       يشوند؛ پـارادا    ي استفاده م  ياربردك و   ي و علم  ي رسم يها  نوشتهو  

ا آن  يرد  يگ  يم بهنجار فاصله م   ي خاص از پارادا   يريجاد تأث يه با هدف ا   ك است   يا صناعت يشگرد،  
شـود،    ي مواجـه مـ    يهنر-ي در متن ادب   ين ساختار ي با چن  يشناس وقت   كسب. ندكش  يرا در هم م   

. نـد ك ي در ذهن خود استنباط و بازسـاز       ييها  افتن نمونه ي مرتبط با آن را با       بهنجارم  ياد پاراد يبا
 يري و تفـس   ي و بالغـ   يي معنـا  يامـدها يشناس قادر خواهد بـود پ       كه سب كدر آن صورت است     

كنـد كـه      مـي خاطرنشان  ) 1997(شورت  . ندكن  يي را تع  ياررفته در متن ادب   ك م نابهنجار به  يپارادا
ـــ موجـب    » اريـ انحـراف از مع   «/ » يزيهنجـارگر «ا همـان    يـ  نابهنجار ــ     زباني كاربرد پارادايم 

د، ريـ  متن قرار بگ   7»ةنيزم  شيپ« خاص از متن برجسته و جالب توجه شود و در            يا  شود جنبه   يم
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شـورت  ). 11( آن را خواهد داشت 1»ةنيزم پس«م كز ح ي بهنجار ن  و بخش موافق با پارادايم زبان     
خـود اصـطالح   (نـد  ك يتـر مـ   ن مفهـوم را روشـن  يـ  اي از هنر نقاشيريگ ، سپس، با وام )1997(
  ): اخذ شده استياز گفتمان نقاش» يساز نهيزم شيپ«م، ييتر بگو قيا، دقي» يساز برجسته«

  
ند در جلو بوم    كشتر به خود جلب     يننده را ب  يه قرار است توجه ب    ك ي، معموالً بخش  يدر نقاش 

انـداز    چشمةه طبق قاعدك است ين همان قسمتيرا ايزرد، يگ  ي م ين و وسط جا   ييو در سمت پا   
 تـابلو،  ةنيزم شيدر پ. شود ي آن معطوف مينندگان ناخودآگاه به سوين نگاه، چشم ب يد، در اول  يد

ه كـ  از آن اسـت      كين حا يشوند، و ا    ي م ينه نقاش يزم   موجود در پس   يايتر از اش    ا غالباً بزرگ  ياش
ن يـ به ا. اند ي نقاشيگر، موضوع اصليان ديه و، به بير از بقت ه مهميما تر از نظر درون  بزرگ ياياش
 راجـع  ين نقاشيافته، ايها اختصاص  ر به ساختماني زي نقاشيه بخش اعظم فضا   كنيب، با ا  يترت

ه دو فـرد جلوشـان      ك ييها  اند، نه راجع به ساختمان      ستادهيها ا   ه جلو ساختمان  كبه دو فرد است     
  ):11: 1997شورت، (اند  ستادهيا

  
ل كي را تـش ي نقاشـ ةنـ يزم ها پس ر ساختمانينه و تصويزم شير دو فرد پ  ي باال، تصو  يدر نقاش 

نـه داللـت دارد بـه     يزم: نامنـد   ي مـ  3»نـه يزم«و   2»لكش«ب  يترت  ن دو را به   يشناسان ا   روان. اند  داده
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 اشاره يل به عناصركاند، و ش    ل اطالعات موجود در متن    ك زمينة بافتي     اصري در متن كه پيش    عن
ـ (نند ك يجه، جلب توجه ميز و، در نتينه متمايه خود را از عناصر زم  كدارد    198: 1393، كوردان

  ).82.: ك.ن، ري؛ همچن199و 
 عناصر متن،   يبند  مين تقس يا. ردكتوان مشاهده     يار را م  كن سازو يز هم ي ن يالمك يها  در متن 

نـد  يم زبان بهنجـار در فرا     يراداا پا ي متن   ةنيزم   پس ةدهند  لكيه عناصر تش  كست  يالبته، بدان معنا ن   
 يا  ا سازه يچ عنصر   يشناس، ه   زبان شناس  از نظر سبك  :  اهميتي ندارند  لير و تحل  يخوانش و تفس  

 عناصـر   يه برخـ  كـ ن اسـت    يان توجه ا  ي شا ةتكه ن كه مهم نباشد، بل   كست  ي ن يهنر/يدر متن ادب  
: 1997شـورت،   (ستند  هـ ) بهنجـار  / يعناصـر عـاد   (ه  يتر از بق    مهم) نابهنجار/ عناصر برجسته   (

ن خواهـد  ك متن نـامم ك سبيم بهنجار، بررسيل پاراداي و تحليقت، بدون بازشناس يدر حق ). 12
ه معنـا و  كـ م بهنجار است يار در تقابل با پارادايا منحرف از زبان مع    يم نابهنجار   يرا پارادا يبود، ز 

ا يـ » سنجانه هم«صوالً  ايشناس كل سبيه روش تحل كتوان گفت     ين رو، م  ياز هم . ابدي يرد م كارك
ـ     ين) 1368 (يجرجان.  است 1»يقيتطب«  يل بالغـ  يـ تـه را اسـاس تحل     كن ن يش همـ  يز چند قـرن پ

 الزم يگـر وقتـ  يالم دكـ  نـسبت بـه   يالمك يت و برتريمز«: سدينو يه مكجا  برشمرده است، آن 
ار رفتـه اسـت    كـ  ه بـه  كـ  ير از آن صـورت    ي غ يگريالم در ظاهر حال محتمل وجه د      كه  كد  يآ  يم
الم را كـ ن يـ و اگـر ا [...]. دارد  يگر دور مـ ي خود را از آن وجه ده ذوقكم ينيب  ي م يباشد، ول   يم

ه كـ  يمثـال ). 359(» را نـدارد ] هياول[ و لطافت ييبايآن ز] متن[م، يني را برگزيدوم] و[رده  كرها  
و «صورت    ه اگر به  ك،  است) 100: انعام (2»اء الجِنَّ كو جعلُوا لِلّهِ شُرَ    «ةفي شر يةآورد آ   ي م يجرجان

امالً از نظـر    كنوشته شود،   ) يم بهنجار زبان عرب   يصورت مطابق با پارادا   (» اء لِلّهِ كجعلُوا الجِنَّ شُرَ  
ظـاهر    بـه يريم و تـأخ ي معلول تقدير بالغين تأثيل اك. شود ي بر مخاطب متفاوت م    ير بالغ يتأث

ن دو جملـه    ي ا يه معنا كده است    باعث ش  ين تفاوت ساختار  يهم. ساده در ساختار جمله است    
 يك خـدا شـر    يافران جـن را بـرا     كـ «) 1: نـد ك يه دو معنا افاده م    ي آ يصورت اصل . ندكز فرق   ين

ه خـدا   كست  يسته نبوده و ن   يشا«) 2؛  »ردندك يها را عبادت م      آن ي تعال يساختند و با وجود خدا    
» الجـن «ن، اگـر    كـ ل). 359-360: 1368،  يجرجـان (» رجني باشد، نه از جن و نه از غ        يكرا شر 

 جـن را    ي تعال يبا وجود خدا  [...] افران  ك«: دهد  ي معنا م  يكشود، جمله فقط    » اءكشر«مقدم بر   
ن تفـاوت   يـ  ا ي جمله برا  ي و بالغ  يل نحو ي با تحل  يه جرجان ك يليدل). 360(» ردندك يعبادت م 

  :ر استيند به شرح زك ي اقامه مييمعنا
__________________________________________________________________ 

1. comparative 
  ).ي گرمارودي موسويدعلي سةترجم(» دنديان تراشي از پرييها يك خداوند شريو برا«. 2
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و » جعل«مفعول اول فعل    » اءكشر«ه  ك است   اش آن   دهيفا» اءكشر«م  ير با تقد  ين تقد يا
در . [...  اسـت  يالم دومـ  ك يهم بر مبنا  » جن «ةلمكباشد، و     يدر موضع مفعول دوم م    » هللا«
 به امـر  يطور اطالق و بدون اختصاص امر     خدا به  ياء برا كار بر وجود شر   كان] ن حالت، يا
گرفتن  يكه شركد يآ يست مد  بهين معنيفه اي شريةب از آين ترتيو با ا. شود يگر واقع ميد

ه ك آن يصورت مجرد و ب      به يرا صفت وقت  يز[...]. ار داخل بوده است     كز در ان  يرجن ن ياز غ 
ه ك ي در تمام موارديل نفيشود از قب يچه بدان متعلق م     ر شد، آن  ك واقع شود ذ   يبر موصوف 

  ..]. [. خواهد بوديلك عام و يمعن ن صفت به آن موارد متعلق باشد بهين است اكمم
مفعول اول و   » جن «ةلمكن صورت   ي، در ا  [...]ر شود   كمؤخر ذ » اءكشر «ةلمكاما اگر   

رمطلـق  يمخصوص و غ  » اءكشر«طور شد،     نيو چون مطلب ا   . شود  يمفعول دوم م  » اءكشر«
ـ    شـود و مـع     يجار» جن«عنوان خبر بر      ه به كرا محال است    يخواهد بود، ز    در مـورد    كذل

» جـن «ار  كـ ه مقصود از ان   كن است، محتمل است     ي چون چن  و. ها عام باشد    ر آن يها و غ    آن
  1)360. [...] (ها ر آني خدا باشد نه غيكه جن شركنيار اك انيعنيباشد خصوصاً، 

ا فرم و   ي متقابل لفظ و معنا      ة تا چه اندازه به رابط     يه جرجان كدهد    يق نشان م  يل دق ين تحل يا
د يـ  متن قرآن مفيها  در شناخت ظرافت   توانسته است   ي او چقدر م   يت داشته و الگو   يمحتوا عنا 

  .باشد
: شـود   ي محقق مـ   يزي با دو نوع هنجارگر    يساز  ، برجسته )1383 (يورش صفو كطبق شرح   

 ينـد و در معنـ     ك ي زبان عمل م   ة بر برون  ييافزا  قاعده«به زعم او،    . »ياهك قاعده«و  » ييافزا  قاعده«
 در سـاختارها و عناصـر   2جاد تنـاظر ياار بر اساس ين نوع انحراف از مع    ي، ا يعني؛  » ندارد يدخالت

ست ي نيزي آن چةجي، و نت)36 (3دهد يها، واژگان، و نحو رخ م  ا واج يمتن و در سه سطح آواها       
ا يـ سنده  يـ ار نو كن  يه با ا  ك، چرا )37(ا منثور   ي» ارك از زبان خود   ييقاي موس يلكش«دآمدن  يجز پد 

 در آن وجود ندارنـد، ماننـد        يالت عاد ه در ح  ك 4ندك يار اضافه م  ي را به زبان مع    ييشاعر الگوها 
__________________________________________________________________ 

دالئـل  دمحمد رادمـنش از     ي سـ  يشود، متأسفانه برگـردان فارسـ       يشده مشاهده م     نقل ةن قطع يه در ا  كگونه    همان. 1
شدن قـدر و منزلـت     م با شناخته  يدواريام.  و غامض و بدخوان است     ي جاها تحت لفظ   ياري در بس  ي جرجان اإلعجاز
  . عرضه شوديتاب سترگ به فارسكن يخوان از ا و روان و خوش» حيفص «يا  ترجمهي روزيجرجان

2. parallelism 
ـ يه معادل درسـت كند ك ياستفاده م» توازن «ة، از واژ  »تناظر «يجا  جا، به   نيا) 1383 (يصفو. 3  ”parallelism“راي  ب
  .ستين

4. extra regularity 
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 يعنــي، يزينــوع دوم هنجــارگر. هــا  مــشابه آني و بــديعيع لفظــيه، وزن، ســجع، و صــنايــقاف
 از  يكـي ن اسـت در     كن عدول مم  يار، و ا  ي، عبارت است از عدول از قواعد زبان مع        ياهك قاعده

 ي، و زمـان كي، سبيشي، گو يي، معنا ي، نحو ي، واژگان ي، نوشتار )يواج (يي آوا ةگان  سطوح هشت 
؛ 79-86: 1383، يصـفو .: ك.ر( بدهـد  ين سـطوح رو يـ زمان در چنـد تـا از ا         ا هم ي) يخيتار(

 زبان  ةا چند قاعد  ي يكسنده از   ي، نو ياهك با قاعده ). 13-25: 1997د با شورت،    ين، بسنج يهمچن
 متفـاوت    و بهنجار  ي متن عاد  كش با ادرا  كه ادرا كند  يآفر  يز م ي متما يند و متن  ك ي م يار تخط يمع

  .است
 معاصـر بالغـت     يهـا   نامـه   ن در درس  ي قرآن و همچن   ي سنت يرهايثر تفس كه در ا  كشگفت آن 
د يـ ه باكـ ا لفظ و معنا در متن قرآن چندان   يه و تعامل فرم و محتوا       ي ارتباط دوسو  ةقرآن به مقول  

س آن را ادعـا     كـ هـا ع    نامـه   ا درس يـ رها  ين تفـس  يسندگان ا يپرداخته نشده است، هرچند گاه نو     
 يـة ن اصل اولي به ايا نه اشاره) 1385(ان يرينص). 64: 1386لت، يفض.: ك. مثال، ريبرا(نند  ك يم

ن اصـل را   يتابش ا ك خود در دل     يها  حيند و نه در توض    ك ي مدرن م  يشناس  ك و سب  يبالغت سنت 
ف يـ نـام دارد، منحـصر اسـت بـه تعر    » علوم بالغـت و اعجـاز قـرآن   «ه كاثر او،   . بندد  يار م ك به

 آن يات قـرآن بـرا  يـ  و آي فارسـ يكالسـ ك از شعر  ييها  ر نمونه ك و ذ  يت بالغت سنت  اصطالحا
ز قـرآن و    شود وجه تمايز متن االهي و معج        يا دانشجو متوجه نم   يه خواننده   ك يصناعات، طور 
انـد و چـه    ار گرفتـه شـده  كـ   در قرآن به ين صناعات با چه هدف    يه ا كنيا ا يست  يشعر شاعران چ  

 ةنـ ي در زم  يا  نامـه   ان درس يريتاب نص كتوان گفت     يب، م ين ترت يبه ا . نهند  ي بر مخاطب م   يريتأث
ف سـاختار  ي در جهت توصـ ين حوزه است، نه گام  ي ا يها   اصطالح ي و معرف  ي سنت يعلوم بالغ 

 ة خـود دربـار  ةنامـ  ز در درسيـ ن) 1386(لت يفـض .  آنين اعجـاز زبـان  ييا تبيم  يرك قرآن   يبالغ
 يعيع بد يه راجع به صنا   ك دوازدهم تا چهاردهم     يها خصوص در فصل    ، به » قرآن يشناس  ييبايز«

گونه   همان 1.ندك ي صناعات نم  ير گفتمان ي و تĤث  يرد متن كارك به   يا  ن اشاره يتر  كوچكاند،    يو لفظ 
__________________________________________________________________ 

ه كـ  ييهـا   نامـه   خـورد، از جملـه درس       يچشم مـ     هم به  ي بالغت شعر فارس   هاي  اين ضعف در بسياري از كتاب     . 1
» يشناسـ )يـي (بـا يز «ةهردو در نـام آثـار خـود از واژ         . اند  ردهكف  يار تأل يامكان  يدي وح ي و تق  يزازكن  يالد  رجالليم

ردن كـ  ا صـحبت ي ييباينش زيهنر صرفاً آفر/ ات يرد ادب كاركشان  يه از نظر ا   كه متضمن آن است     كد،  ان  ردهكاستفاده  
 يا متنـ يـ  ي گفتمـان يردهـا كارك بـه  يك چيه هك است يعيجه، طبيدر نت . عت است يا طب ي ي زندگ يها  ييبايدر باب ز  

تاب خود از   كن  يناس است، اما در ا    ش  ار زبان يامكان  يديه وح كجاست    نيجالب ا (رده باشند   ك ن يا   اشاره يع ادب يصنا
، زيباشناسي سـخن پارسـي  ، )1387(، يزازكن يالد رجالليم.: ك.ر).  نبرده استيا چ بهرهيباً هي تقر يشناس  علم زبان 

ـ  ةراسـت ي، وشناسـي  بديع از ديدگاه زيبـايي    ،  )1379(ار،  يامكان  يدي وح يز؛ تق كسه جلد، تهران، مر    نـژاد،   ي رضـا انزاب
  .يتهران، جام
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رها و يز در تفـس يـ  در قـرون گذشـته ن  يون سـنت يـ دهـد، بالغ   يگزارش مـ  ) 186: 1390(كه مير   
تفـا  كاررفتـه در مـتن قـرآن ا   ك  بـه يو شـعر  ي از صناعات ادبي فهرستة خود به عرضيها  ليتحل

ها    سوره يلك يةما  ا ارتباطشان با درون   يها     آن ي به تحليل كاركرد متني و گفتماني      لياند و تما    ردهك
ـ  يقرآن فنون و صـنا    «ه  ك ياند، در حال    نشان نداده  تـا  ] اسـت [بـه خـدمت گرفتـه       [...]  را   يع ادب

و ) 187: 1390ميـر  (» خود را بيان كنـد   ] لت؟سار [ةها، و رسال    ها، آموزه   ارآمد نگرش ك يطرز  به
 يريشود و تـأث  ين شگردها مستفاد مي ايريارگك ه از بهك است  يت دارد هدف  يواقع اهم   چه به   آن«

  ).211(» نندك يجاد ميا] بر مخاطب[ن شگردها يه اكاست 
ادبـي را  هاي زباني مـتن   توانيم وزن و قافيه و صنايع لفظي و معنوي و هنجارگريزي   البته، مي 

ها را خـارج از   ولي مادامي كه آن«صورت مجرد تحليل و ارزيابي كنيم،     از بافتشان جدا كنيم و به     
اين صنايع يا شگردها ديگر همان صنايعي نيستند كه در شعر مورد            » شان بررسي كنيم،    بافت متني 

 ممكـن اسـت     اي هستند كه در هر مـتن ديگـري نيـز            هاي فرمي   بلكه ويژگي «اند،    كار رفته   نظر به 
؛ و اين مغلطة جداسازي فرم از متن ادبي نظير همان مغلطـة جداسـازي موضـوع از                  »كار روند   به

بودن فرم در يگـانگي فـرم و          متن ادبي است كه در باال به آن اشاره شد، چراكه با اين كار خاص              
يـل مـتن   بر اين اساس، در تحل). 34: 2010المارك، (شود  محتواي آن اثر خاص ناديده گرفته مي  

نيست، بلكه بايد نقش دقيق وزن      ] يا صناعات ديگر  [مهم شناسايي وزن يا ايقاع      «ادبي يا شعري،    
: 2010المارك،  (» مثابه شعر را مشخص كرد      كردن آن متن به     در تجربه ] يا صناعات ديگر  [و ايقاع   

متـون  اين هدفمندي صناعات و شگردهاي فرمي را اصلي اوليه در تحليل            ) 2010(المارك  ). 34
چيز در متن ادبي حضورش تـصادفي   هيچ: نامد  مي1»اصل كاركردمندي«شمارد و آن را   ادبي برمي 

  ).38(جاست تا كاركرد و تأثير معيني داشته باشد  هدف نيست، بلكه آن و بي
.  اسـت  يدمحمود طالقـان  ين مقوله پرداخته س   يه به ا  كان مفسران قرآن    ي از استثناها در م    يكي

 و مقاصـد    يبا معـان  [...] ات  يلمات و آ  كت انطباق آهنگ    يفكي«ه  كعتقد است   م) 1389 (يطالقان
 ةنـ يه در زم  كـ  اسـت    ياز مـسائل  » انـد ينما  ينده را مـ   ي گو يا صفات درون  يات و اوضاع    يه واقع ك

لمـات بـا    ك يب و هماهنگ  كين تر يهم« به آن نشده است، و       ينون توجه چندان  كبالغت قرآن تا    
ه قـرآن را ماننـد وجـود و         كـ ت مقـصود اسـت      ي صورت و واقع   اندني و نما  يگر و با معان   يديك
). 1143(اسـت   » نش معجزه ساخته  يب موجودات و نمودار شدن در صور گوناگون در آفر         كيتر
 آن است و در     ي عرب ي و بالغي قرآن منحصر به متن اصلي        اعجاز زبان  ةن جنب يه ا ك است   يعيطب

__________________________________________________________________ 
1. principle of functionality  
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وا و رسـا باشـد، در آوردن        ين هرچقدر ش   قرآ ةترجم«: شود  يگر منتقل نم  ي د يها  ترجمه به زبان  
]  قرآنة ترجمي[قرآن ندارد و خواننده] اصل[ به يب و آهنگ شباهت كيلغات خاص و نظم و تر     

: 1389، يطالقـان (اسـت  » ده شـده يه هست در ترجمه رسان ك ند مقصود قرآن چنان   كد تصور   ينبا
ر خـود از قـرآن   ي تفـس يال  در البـه يادي زيها  خود نمونهي اثبات مدعا  ي برا يو). 1 پ   1143

ـ . شـود  ير مـ كـ  آن ذةجا دو نمون نيه اكم آورده است    يرك  زلـزال  كـة  مبارة نخـست سـور  ةنمون
) 1389 (يطالقـان . امـت اشـاره دارد    ين روز ق  ي سـهمگ  يها  ه به زلزله  كاست  ) لرزه  ني زم يمعن  به(
  :دينوس يم

ـ تقر  ن سوره بـه   يات ا يشتر آ يطول ب  د ين شـد  اول بـا وز    يـة آ. [...] سان اسـت  يكـ ب  ي
ه كـ  6 يـة ، تـا آ ]انـد [ وتـاه شـده  كف و ي اوزان خفةآغاز شده و هم» مستفعل فعلل فعاللها «

المخرج و    بي اول با حروف قر    يةآهنگ آ .  دارد يشتري است و طول ب    يليان تفص يمتضمن ب 
 متنـوع و  يهـا  ن، لـرزه  ييات بـاال و پـا     كـ  حر يرار الم و صداها   كو ت »  ض – ز   –ذ  «رر  كم
 يةفصول پنج آ  [...]. گر  يات د يات آ كن است حروف و حر    يو همچن . اندينما  ي را م  يپ  در  يپ

. [...] شرفت حوادث و تحوالت اسـت     ي وسعت و پ   ةاننديشود نما   ي م يمنته» ها«ه به   كاول  
  )ر در عباراتيي تغكي، با اند1695(

ات قـرآن   يـ  فرم و محتـوا در آ      ةا مالزم ي متقابل   ة از رابط  يل طالقان يه از تحل  ك يگري د ةنمون
  :است)  اسبان دونده در جنگيمعنا به(ات ي عادكة مبارة از سورير ويرد تفسكر كتوان ذ يم

» مـستفعالت فعـال   «از وزن   ] (ه اسـت  [ آمـد  يد و رزم  ي با وزن و فواصل شد     5 يةتا آ 
ن را با ي مجاهديها ات اسبين آيآهنگ ا). افتهيان يپا» مستفعل فعال«شروع شده و با وزن 

ـ يهـا  و نفس] آسا[ و جهش برق زيوخ   تند و جست   يها  قدم ـ  ي پ ه در كـ انـد  ينما ي مـ يدرپ
تازند و غبـار   يان دشمن ميگاه بر سر سپاه روند و صبح   يدان جنگ م  ي م يسو  هنگام به   شب

  )ر در عباراتيي تغكي، با اند1705. [...] (رسانند يها م زند و خود را به قلب آنيانگ يم

: انـد   اس متأخر بعدها به آن اشاره داشـته       شن  گران زبان   ليه تحل ك است   يا  صهين همان خص  يا
. ز هـستند يه معنامحور نكاند، بل  مناسب انتخاب شده  يطرز  فقط به   ها نه   واژه«م،  يركدر متن قرآن    

 يصـدا . [...]  صـوت و معناسـت     نـشيني   هاي قرآني هـم      برخي برساخت   شاخص يژگيگر و يد
.: ك.ن، ر ي؛ همچنـ  233:  ب 1390ئوف،  عبـدالر (»  اسـت  يي حامل بار معنـا    ي عبارات قرآن  يبرخ

مند دست بـه      طور نظام   ستم به ي ب ةه در سد  ك يسكن  يد نخست يشا). 327:  الف 1390عبدالرئوف،  
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 يهـا 1شتر بـر انگـاره    يـ ه البتـه ب   كد قطب باشد،    ي از متن مقدس قرآن زده است س       يلين تحل يچن
 و 2002 قطـب،  .:ك.ر(نـد  ك يز مـ كـ هـا تمر   آني و بالغي هنر يرهايموجود در متن قرآن و تأث     

، خـود را وامـدار      ) ب 1391 (ينكدكـ  يعيد قطب، به گزارش محمدرضا شف     يس). 1387ل،  يتجل
رده و كـ م ي تقديرا به روان جرجان خويش اصول نقد ادبي«تاب كه ك ييداند، تا جا ي م يجرجان

  ). 304(» ندك ي مي معرفي علمةوي به شيعنوان مؤسس نقد ادب  بهياو را در زبان عرب

  ي فارسيها  چند نمونه از پژوهشي انتقاديبررس
 يها   پژوهش يشناس  بيا آس ي يانتقاد-يلي تحل ين بخش، به بررس   ي بحث فوق، در ا    ةدر ادام 

، ارز . ميپرداز  ي بالغت قرآن م   ةني معاصر در زم   يفارس ن يـ  تمـام آثـار منتـشرشده در ا        يابيـ طبعاً
جـستار حاضـر، ناچـار    ل، در يـ ن دليبه هم. تاب باشدكا  ين رساله   يتواند موضوع چند    يحوزه م 

حاً ادعـا دارنـد   يه صـر كـ م  ينـ ك محدود   يپژوهش-ي علم ة نقد خود را به سه مقال      ةم گستر يا  شده
ه كم داد   يار، نشان خواه  كن  يبا ا . اند  ردهك يارتباط متقابل فرم و محتوا در قرآن را بحث و بررس          

م، و يـ  داريادي زةطه هنوز فاصلين حي در ايح و آرماني و صحي با پژوهش اصول يدر وضع فعل  
 اسـت،   يشناسـانه و بالغـ      كل سب ي در تحل  يه و اساس  ي اول يه اصل ك وحدت فرم و محتوا،      ةمقول

  .نندك ين را ادعا ميس اكه پژوهندگان عك ي در موارديهمچنان مغفول مانده، حت
 بـا  سـاختار  و فـرم  ونديپ«شود جستار  يل و نقد مين قسمت تحليه در ا ك ين پژوهش ينخست

: ميخـوان   ي آن مـ   ةدكيـ در چ . است) 1392(ان  ي هومن ناظم  ةنوشت» ريوكت كةمبار ةسور در محتوا
بررسي ارتباط آنها با محتـواي      ر و   يوك ت ةك مبار ةل فرم و ساختار در سور     ين مقاله، تحل  يهدف ا «

ارتبـاط آنهـا بـا    ن سـوره و  ي اييقاي و موسين منظور، ساختارهاي زباني است و به هم    اين سوره 
ر ي بـه تـصو    ي و سـتون   ي در قالب نمودارهاي خطـ     ييقاي و ساختار موس   يسل و برر  ي، تحل محتوا

رار كن بار ت  يز چند يه در متن مقاله ن    كن مدعا،   يبنا بر ا  ). ست؛ تأكيد از ما   97(» ده شده است  يشك
 از يا  متقابـل فـرم و محتـوا در مـتن سـوره     ةن رابط ييق تب ين تحق يد شده است، موضوع ا    كو مؤ 

 ةديـ ن ايـ ه بـر ا كيـ مؤلـف، بـا ت  . ات اسـت يـ د ادبيـ  نقـد جد يها هيرم با استفاده از نظ  يركقرآن  
 مختـصر از    يوسته است، شـرح   يپ  هم   به يل از اجزا  ك منسجم و متش   يتيلكه متن   كنگرانه    ساختار

ن يق خـود را چنـ     يـ  تحق يهـا   هيدهـد و سـپس فرضـ        يدسـت مـ      بـه  ي سـاختارنگر  يةم اول يمفاه
  :شمارد يبرم

__________________________________________________________________ 
1. image / imagery 
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ه ن سوره، اجزايي منسجم و هماهنگ دارند ك       يقايي در اي   و موس  ي ساختارهاي زبان  .1
نـه  ين زم ي، نقش بارزتري در ا    ييقايالبته ساختار موس  . در خدمت محتواي سوره قرار دارند     

  .دارد
كارگيري افعال، توازن آوايـي و واژگـاني، سـاختارهاي           لمات و به  كنش  ي گز ةنحو. 2

 ام ازاسب بـا حال و مقـ كرار، ضرباهنگ كالم متن ت يكنك گسترده از ت   ةنظم نحوي، استفاد  م
  .روند يشمار م ن سوره بهي در ايهاي ادب ييباي زةوجودآورند ه عوامل بهجمل

منظور تحقق اهداف    طور هماهنگ به   گر و به  يديكامل با   كن ساختارها در ارتباط     يا. 3
دادن بـه نقـش و    امـت، توجـه  يهـاي ق  ان نـشانه ي مانند بين سوره قرار دارند؛ اهداف    ي ا ينيد

ـ  و تأ  ،ن سرنوشت خود در جهان آخرت     ييرد هر انسان در تع    كملت ع ياهم  يد بـر جهـان   كي
  )99. (يام وحيبودن پ

 يبا هدف مقالـه تناسـب     ظاهراً  ه  ك اند  ييها  ييگو  يلكها    ن گزاره يد، ا يتوان د   يه م كگونه    همان
ا هـ   جـه ين نت يـ  متن سوره بـه ا     يها  هيل ال ين پژوهش و تحل   يدادن ا   مؤلف بناست با انجام   . ندارند

ار خـود  كـ  ةرد مقدمـ يـ جه بگيه قرار است نتك را  يزيه چ كد  يآ  يگونه برم   نيبرسد، اما در عمل ا    
ه كشود  ي مقاله، مشخص مةدر ادامه و با خواندن بدن. راد داردي ايلحاظ منطق ن بهيقرار داده، و ا  

رار كـ هـا را ت »هيفرضـ «ن يان همـ ي و در پارده استك داده عمل ن در آغازهك يا سنده به وعده  ينو
  .رده استك

چگونه سـاختار سـورة     ) 1392(براي اينكه ببينيم در بخش بحث و بررسي مقاله، ناظميان           
كنـيم   كنيم و سپس بررسـي مـي   تكوير را تحليل كرده است، چند قطعه از مقالة وي را نقل مي           

در نقـد   . هـا چقـدر از ايـدة وحـدت فـرم و محتـوا اسـتفاده شـده اسـت                     كه در ايـن تحليـل     
، يكـي از ابزارهـاي متنـي كـه در     1كـاوي انتقـادي   خصوص در گفتمـان  نة جديد، به شناسا  زبان

هاي نهـان در پـس مـتن     منظور آشكاركردن ايدئولوژي واكاوي رابطة فرم و محتوا در متن و به        
اتفاقاً، صيغة مجهول در زبان عربـي،  .  است 2»سازي  مجهول«گيرد    مورد توجه و تحليل قرار مي     

كار گرفته شده است و تعيـين كـاركرد و تـأثير ايـن صـيغه در             بسيار به  و طبعاً در قرآن كريم،    
ناظميـان بـه    . تواند بسيار مفيد باشـد      شناسي متن اين كتاب االهي مي       موارد گوناگون در سبك   

اسـتفاده از   «: اي گـذرا    كنـد، امـا فقـط اشـاره         كاربرد اين شگرد متني در سورة تكوير اشاره مي        
__________________________________________________________________ 

1. critical discourse analysis (CDA) 

2. passivization 
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كند و در كتاب خـود از آن    نيز به آن اشاره مي    ءالشاطي  كه بنت  اي است  افعـال مجهـول پديده  
كـار رفتــه و    كند كه در آيات مربـوط بـه قيامـت، فـراوان بـه       با عنوان اسـتغنا از فاعل ياد مي      

 مـورد  ةدادن بـه واقعـ   هاي اين نوع استعمال، توجـه  ترين داللت كنـد يكـي از مهم    يتصـريح م 
مؤلـف، بـدون پـرداختن بـه نقـش ايـن ابـزار در               ). 103 (»نظـر از فاعـل اسـت     اشاره، صرف 

هايي كه دربارة آن شده است، فقط به نظر كلـي يكـي از بالغيـون              شناسي مدرن و بحث     سبك
كند، و آن هم نظري بسيار ابتدايي و بديهي است كه كاربرد خاصـي در تحليـل               سنتي اكتفا مي  

اين بـاره از ايـن اشـارة سـطحي فراتـر          بحث ناظميان در    . تواند داشته باشد    شناسانه نمي   سبك
در حقيقت، در اين مقاله، در تمام مواردي كه ناظميـان بـه شـگرد يـا ويژگـي متنـي           . رود  نمي

سـت، زيـرا در نوشـتة او اثـري از تحليـل ايـن               »گـذرا «كند، اشارة او از نوع        خاصي اشاره مي  
گونـه    است، كه همـان    1»حذف«نمونة ديگر پرداختن وي به ابزار       . خورد  چشم نمي   شگردها به 

نگر هليدي بسيار اهميت دارد و يكي از ابزارهـاي   شناسي نقش كه در باال اشاره كرديم در زبان      
اينـك، بحـث ناظميـان در ايـن         . رود  شمار مـي    گفتمان به / سازي عناصر متن      چسب  اصلي هم 
  :خصوص

و م يتفخـ . 1: اند، عبـارت اسـت از   ردهكر  كه علماي بالغت براي حذف، ذ     ك ياغراض
جـاد سـجع    يا. 4جـاز و اختـصار؛      يا. 3 شف محـذوف؛  كـ  از   يجاد لذت ناش  يا. 2 م؛يتعظـ

 در بـاب حـذف،   اإلعجاز دالئله در ك ي در مبحث يعبدالقاهر جرجان ). 1992:204د،  يابوز(
ند حذف مفعـول،  ك يد مكيپردازد و تأ يل حذف مفعول ميهـا و دال ـزهيرده بـه انگ كمطرح  

دادن فعـل بـراي فاعـل انجـام          طــب نـسبت بـه اثبـات روي        منظـور جلـب توجـه مخا    به
. دخـور  يچشم م  ر به يوكت ةـن اغراض در سور   ي ا ةهم .)2003:189،  يالجرجـان(شـود   يمـ
)104-103(  

ن يـ ر از ايوكـ  تةن شگرد در سـور يان از نقش ا   يل ناظم يشود، تحل   يه مشاهده م  كگونه    همان
هـا    ه آنكـ  است، ي سنتيد صرفاً نقل نظر دو بالغدار يان ميچه ب ند، و آنك  يچند سطر تجاوز نم   

دهـد و     ي فوق را بسط نم    ة آخر قطع  ةان جمل يناظم. اند  ياربردكري و غ  يا  شهيلك و   يلكار  يهم بس 
ن ي ا ي گفتمان يرهاياند و تأث    ر محقق شده  يوك ت ةن اغراض چگونه در سور    يه ا كدهد    يح نم يتوض

 و مـبهم  يلـ كن جمـالت  يـ  مقالـه از ا  ة بدن ه در سرتاسر  كن است   يقت ا يحق. ستي چ يابزار متن 
__________________________________________________________________ 

1. ellipsis 
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ـ . نـد ك ي مؤلف منظور خـود را روشـن نمـ         يچ مورد يباً در ه  يشود، و تقر    يافت م يفراوان    ةنمون
 يامالً بـا اهـداف سـوره، همـاهنگ        كـ ز  ين] ريوك ت ةجمالت سور [= ن جمالت   يساختار ا «: گريد

د را بـا فعـل      يدن خورشـ  يچيپشدن و درهم     يكعنوان مثال اگر خداوند متعال مفهوم تار       دارد؛ به 
ن ساختار بر مخاطب دارد، حاصـل       يه ا كري  يگـاه تأث  چي ه [...]فرمود   يان م ير فاعل ب  كمعلوم و ذ  

 ينـد ي چه فرا  يست و ط  يقاً چ ير مورد نظرش دق   يه تأث كدهد    يان شرح نم  يناظم). 104(» دش ينم
 ير چه تفاوت  يگاه آن تأث    نار گرفته شده بود، آ    ك ن سوره به  يحاصل شده و اگر ساختار معلوم در ا       

  . ردك يم
پـردازد، بـاز هـم        ير مـ  يوكـ  ت ة مـتن سـور    ييقاي و موسـ   ييان به سطح آوا   يه ناظم ك يهنگام

ه كـ ن سـوره،    ي بـرخالف قـسمت نخـست      [...] به بعد،    15 ةياز آ «: ن منوال است  يلش به هم  يتحل
د، بـا  يبخـش  يالم مـ كـ  تنـد بـه   يتمـ يات ريبندي آ  وتاه و نوع جمله   كهاي    مصوت ةثرت و غلب  ك

م يالم مـواجه كـ وهواي  شدن حال هاي بلند و آرام  مصوتيجيش تدر يتر، افزا  يهاي طوالن  جمله
شـده در دو بخـش اول و        وهواي مطالب مطرح   الم با حال  ك يقين نوع ضرباهنگ و موس    يا. [...]

ره ن سـو يـ  مـتن ا يا آواهـا يها  واج). 105(» د دار ي و هماهنگ  يخوان امالً هم كر  يوك ت ةدوم سور 
ه كـ  ييستند، اما مؤلف بر خالف ادعاي سوره نيجه، جدا از محتوايت و، در نتي جدا از متن  يزيچ

 ة مقالـه رابطـ    يچ جا يباً در ه  يرده است، تقر  ك جستار خود    ةجيده و مقدمه و نت    كيدر عنوان و چ   
 گنـگ  ةنهـد در حـد گـزار    يش مي پيه وك ييها گزاره. ندك ي نمي فرم و محتوا را بررس     يةدوسو

ـ يتأث [...] اتي فواصل آييقايارزش موس«: مانند ي مي باق ريز »  بـر مخاطـب دارد  يي بـسزا ير روان
ن مـتن   يـ ستند و چگونه در ا    ي بسزا چ  يرهاين تأث يه ا كد از خود بپرسد     يخواننده مدام با  ). 105(
 بـا  ييقايموسـ  و يزبـان  ساختار ارتباط«سرانجام، در بخش هفتم مقاله به عنوان        . شوند  يجاد م يا

نـد و بـه شـرح    ك يم مـ ير را به دو بخش تقسيوك تةل آن سوريه مؤلف ذ كم،  يخور  يبرم» وامحت
 ةبه رابطـ ن قسمت هم يه در اكجاست  نيپردازد، اما شگفت ا ي م موضوع سوره در آن دو بخش   

تنهـا    نه آن،   ي جستار تا انتها   ة در ادام  . نشده يا  اشارهن دو اصالً    ي ا يگانگيو  متقابل فرم و محتوا     
ز مأخوذ از منـابع   يرشده ن كذ كليه مطالب   ك نشده است، بل   پرداخته متقابل فرم و محتوا      ةبطبه را 

ه مؤلـف بـا رسـم    كـ ن اسـت  يـ  جالـب ا .)د قطـب ي سالتصوير الفنيتاب كاز جمله از     (گرنديد
ن سـوره، و  يـ  خـاص در ا يهـا   ها و مصوت    اربرد صامت ك آمار بسامد    ة و ارائ  ي رنگ ينمودارها
 پـژوهش  ي در پوشاندن ضعف استداللي و روشـي ، سعي و بالغ يليتحل يچ نوع بررس  يبدون ه 

  ).110 و 106.: ك. نمونه؛ ريبرا(خود دارد 
 محوريـت   بـه  ("زدايي  آشنايي" و   "نظم"نظرية   دو به توجه با محتوا با ساختار تناسب«مقالة  
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ة دومـين تحقيـق در زمينـ      ) 1395(فرجـي    مطهره و مقياسي تأليف حسن » )"ليل"مباركة   سورة
هـاي    چكيـدة ايـن مقالـه بـا ايـن جملـه           . كنـيم   بالغت قرآن است كه در اين بخش واكاوي مي        

ـ تار خپيوند و ارتباط دوسوية سا    «: شود  نويددهنده آغاز مي   نـد  م ي آثـار ارزش مـام حتـوا در ت ما ب
هـم  ماي، از اهداف     يهاثبات چنين ارتباط دوسو   «و  » انكارناپذير است ] اي؟  خصيصه[ري  مي، ا باد
نگـران    فـرم  [= هـاي روسـي    اليـست مدر نقد جديـد نيـز فر      كه  دالقاهر جرجاني است    ب عب تكم

: كننـد   نويسندگان هدف جستار خود را چنـين توصـيف مـي          ). 81(» ردندكطرح  م آن را    ]روس
سـازي    هاي موجود ميان اين نظريه با اصل برجسته         ابتدا به بررسي نظرية نظم و همانندي      «مقاله  

كند با توجـه بـه دو نظريـة فـوق، سـاختارهاي زبـاني                 س تالش مي  پردازد، سپ   ها مي   فرماليست
منظـور  ). 81(» ها با محتواي اين سوره را تحليل و بررسي كنـد     و ارتباط آن   "ليل"سورة مباركة   

، زيـرا دومـي را      »سـازي   برجسته«نگران باشد نه      فرم» زدايي  آشنايي«نويسندگان اصوالً بايد اصل     
حلقـة  «شناسـان موسـوم بـه       زبـان (نگـران روس بودنـد         از فـرم   شناسانِ چكي كه نسلِ بعد      زبان
در چنـد بخـش اول   . شناسان وارد نظرية نقـد ادبيـات كردنـد          هاي روان   تأثير از يافته    به) 1»پراگ

نگري و نظرية نظم جرجاني را توضـيح   چندم نظرية فرم مقاله، نويسندگان با تكيه بر منابع دست  
آن » كنـد  تـالش مـي  «هـاي بعـدي پـژوهش ايـشان      ر بخـش ، و د  )اختصار  دومي را به  (دهند    مي

تـأثير سـازوكارهاي زبـاني ايـن سـوره را بـا       «كار ببرد و  ها را در تحليل متن سورة ليل به     نظريه
خـوريم، در     ها به نكات جالب تـوجهي برمـي         الي تحليل   هرچند البه ). 87(» محتوا دريابد ] كذا[

هاي كلي شارحان سنتي اكتفـا        ، به تكرار نكته   )1392( اين مقاله نيز، مانند مقالة ناظميان     مجموع  
.  اسـت  افتـاده  بين بخش نظري مقاله و بخش كـاربردي و تحليلـي آن شـكاف               در عمل  كرده و 

انـد كـافي      برشـمرده   براي صناعات قرآن   گويند كه كاركردهايي كه بالغيون سنتي       نگارندگان مي 
هاي نسبتاً مفيـد     يك نمونه از تحليل    .كنند نمياي اضافه     خود نكتة تازه  در اكثر موارد    ، اما   ندنيست

  :مقاله شرح زير است

 از يسادگ توان به ي همراه است و نم   ياري بس ييد معنا ين و فوا  ينش  ات دل كحذف، با ن  
ا به قـصد    يالم است و    كه حذف به منظور اختصار      كن سخن   ينار آن گذشت و آن را با ا       ك

ـ گاه محتوا را تنهـا بـه دل         چيا قرآن ه  ريرد؛ ز كه  يات است، توج  يت سجع و آهنگ آ    يرعا ل ي
ند و هـم حـق   ك يدهد و در آن واحد هم حق لفظ را ادا م        ير نم ييجاد تناسب در لفظ، تغ    يا

ت يه سبب رعاكني است و عالوه بر اييات معناي از مقتض  يحذف مفعول ناش  . [...]  را يمعن
__________________________________________________________________ 

1. the Prague (linguistic) circle / school 
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 ي در معن  ي با ظرافت  رده است، كجاد  يه ا ي در آ  ينينش  ن و آهنگ دل   ي شده و طن   يفواصل قرآن 
احـساس  » يقلـ  «ةه در واژكـ ند يگو ي، م1ورك مذية نمونه، در خصوص آ   يبرا. راه است   هم

ـ    يطرد و راندن   د وجـود دارد و حـذف مفعـول        ي شـد  ين احـساس بغـض    ي خاص و همچن
ه رسـول خـود را بـا عبـارت          كـ نيه خداوند متعال ابا دارد از ا      كل باشد   ين دل يتواند به ا    يم

ـ ر مربـوط بـه شـخص ا       يماً به ضم  ين فعل را مستق   يند و ا  كطاب  خ» كما قال «ح  يصر شان ي
ـ دن بـه ا   يبخـش   يدادن و تسل    ه موضع آرامش  ك ينسبت دهد، آن هم در موضع      شان اسـت   ي

  )89). (93، 2ج : 1412، يي؛ سامرا287-297: 1376ء، يالشاط بنت.: ك.ر(

نـد خـود از   شان ـــ هرچ   يـ ا. انـد   ردهكـ ز  كـ سندگان بر صنعت حذف تمر    ي فوق، نو  ةدر قطع 
ون يـ  بالغيننـد ـــ تلقـ    ك ياستفاده م » نينش  دل« چون   يا  نگرانه  يگذارانه و ذهن     ارزش يها  صفت

سپس، از منظـر شـگرد   . شمارند يارامد مكرا نا) جاز و سجع يا( حذف   يلك يردهاكارك از   يسنت
 ة مقال ةريكه، البته، جزو پ   ك (ي ضح ة سور 2 ية از آ  يليآن، تحل ) يا گفتمان ي (ير بالغ يحذف و تأث  

 روشـن شـده   ي فرم و محتـوا تـا حـدود   ية دوسوةه در آن رابطكنند، ك يعرضه م ) ستيشان ن يا
 فرم ة رابطيح و اصوليل صحيه از معدود موارد تحل كن مورد،   يه ا كد توجه داشت    ياما، با . است

ه آن را از    كـ ست، بل يـ سندگان مقالـه ن   يـ  خود نو  ينگر  ن مقاله است، حاصل ژرف    يو محتوا در ا   
  ).شده آمده است ان قول نقليه نامشان در پاك(اند  ردهكگرا نقل  ن سنتويبالغ

ل يـ  ل ة متقابـل فـرم و محتـوا در سـور          ةف رابط يگر در توص  ي د ي در موضع  ي و فرج  ياسيمق
  :سندينو يم

ـ كست و حر  يسان ن يك صنعت جهر و همس در سراسر سوره         يع فراوان يروند توز   يت
ـ  از حروف مهموسـه اسـت، در آ        هك» نيس«.  دارد و فراز و فرود دارد      يموج  10 تـا  5ات  ي

ه كشود  يار گرفته مك به] يي[ معنايشتر براين حروف ب يا[...]. رسد    ي به اوج م   2]لي ل ةسور[
ت يه هماهنگ است و لطف و عنا    ي آ يه با محتوا  ك و لطافت وجود دارد      ين و نرم  يدر آن ل  

__________________________________________________________________ 
آزرده ) تـو از  (رده و   كه پروردگارت تو را رها ن     ك«/ » ي و ما قَلَ   ك رب كما ودع «:  است ي ضح ة سور 2 يةمنظور آ . 1

  ).ي گرمارودي موسويدعلي سةترجم(» نشده است
ا«. 2 نْ فَأَم طَى مع سنَى و صدقَ  / و اتَّقَى  أَ ح سنُ / بِالْ هيفَ نْ و أَما  / سرَىيلِلْ سِّرُ خِلَ م ـتَغْنَى   باس و / كـ وب حـسنَى  ذَّ  / بِالْ
سنُ هيفَ سرَى سِّرُ را راست بشمارد،   ) بهشت(ن  يوتركن ة و آن وعد   / ورزد،   يزگاريو پره ند  كه بخشش   كاما آن « // »لِلْع

 ةو وعـد /   نـشان دهـد،  يازيـ ن يند و بك يچشم ه تنگك و اما آن  /م؛  ي قرار ده  يآسان) ر و يخ(ه او را در راه      كزودا   /
 ي موســويدعلي ســةترجمــ(» مي قــرار دهــيه او را در راه ســختكــزودا  / را دروغ شــمرد،) بهــشت(ن يوتريكــن

 ).يمارودگر
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[...]  هستند و يزگار و متقيهبخشند و پر يه ــ مال خود را م كن دسته افراد    ي خدا به ا   ةژيو
  )97. (دهد يــ را نشان م[...]  را باور دارند يپاداش اخرو

رار كـ  تير بالغـ يه در مـورد تـأث  كـ  يا تهكه نكاند  ردهكسندگان توجه ن يه نو كطرفه آن است    
 نادرسـت  يشناسـ  ه از نظر علم زبـان   ك» "نيس"رار حرف   كت«اند    شان گفته يالبته، ا / (س/صامت  

 10 تـا  8 يهـا  هيـ ه در مـورد آ كـ بل)  مؤمنـان ةدربـار  (7 تا 5ات يفقط به آ    اند نه   ردهكر  كذ) است
 و بالغـت  يشناسـ  ه در زبـان ك (يرار واجكن تيگر، ايان ديبه ب ! ز صادق است  ين) افرانك ةدربار(

گـر   انيـ اگـر بناسـت نما   ) شود  يده م ي، نام ”consonance“ از انواع    يكي،  ”sibilance“ يسيانگل
ار رفتـه؟  ك افران هم بهكف  يه در توص  كو لطف خداوند باشد، پس چگونه است         و لطافت    ينرم
نـد،  ك يشان را از اعتبار ساقط مـ      يل ا يه تحل كن پرسش مهم،    يا ناآگاهانه از ا   يسندگان آگاهانه   ينو

 و  ياسـ يدر چنـد مـورد هـم، مق       . اند   پرداخته يگري متن خود به موضوع د     ةرده و در ادام   كعبور  
 صـرفاً  ي صـناعات متنـ  يرد برخـ كاركـ ه كـ اند   شدهيلك و  يا  شهيلكم  كحن  ي متوسل به ا   يفرج

 ير عناصـر در سـاخت نحـو       يم و تـأخ   ي است؛ محض نمونه، با اشاره به ابزار تقد        ينيآفر  ييبايز
 ةنـ يه زم كـ ند  ك يجلب توجه م  [...] شود و     يمقدم م ] در جمله  [يا   واژه يزمان«: سندينو  يجمله م 

نـد،  كر ييـ ان جملـه تغ كـ  از ار يكـي  يآن جمله باشد و وقتـ      ساختار ثابت از     يك مخاطب   يذهن
ن يهمـ .  شـود  "هللا الحمد "ل به   يه تبد ك "الحمد هللا " ةر شود، مانند جمل   يين تغ يمخاطب متوجه ا  

شـود و   ي را سـبب مـ  يي معنـا يزهايه تماكر نقش آن واژه در جمله است   ييبدون تغ [...] م  يتقد
ن يـ بـه ا  ). سـت ؛ تأكيـد از ما    91-92(» زنـد   ي م  را رقم  هاي يك متن    زيبايي از   يا  بخش گسترده 

 يشناسـ   ه هـم در زبـان     كـ ن شـگرد،    يـ  ا ي و گفتمـان   يب، مؤلفان از پرداختن به تبعات متنـ       يترت
دسـت    نيـ ا. ننـد ك يار دارد، امتنـاع مـ     يت بـس  يـ نگـر اهم     نقـش  يشناس  ساختارنگر و هم در زبان    

 يزيهنجـارگر «ل مبحـث    يـ  مثـال، ذ   يبرا. ستنديم ن ك در مقاله    يلي و ناتحل  ي سطح يها  فيتوص
  :ميخور ين قطعه برميبه ا» ييمعنا

[...] ه زمـان جملـه،      كـ ني، با توجه بـه ا     1»يم ناراً تَلَظَّ  كفَأَنذَرتُ«] ل،ي ل ة سور 14 يةدر آ [
 يـة  متعـال در آ  ي خدا يصورت مضارع آورده شود؛ ول      د به يز با يمضارع است، فعل جمله ن    

ش كـ   من شما را به آتش زبانـه       كنيا: ديفرما  ي م ند و يگز  يرا برم » مكأنذرت«ر به   يفه تعب يشر
است و انذار در زمان حال به انذار در زمان          » مكأنذر«مجاز از   » مكأنذرت«. [...] هشدار دادم 

__________________________________________________________________ 
  ).ي گرمارودي موسويدعلي سةترجم(» م دادميشد بك يه زبانه مك يپس، شما را از آتش«. 1
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ـ  حال، به عار   يبرا) انذار در زمان گذشته   (ه شده و مستعار منه      ي تشب يماض ه گرفتـه شـده     ي
  )95. (ه استي تبعيةحياز نوع تصرن دو، تحقق وقوع است و استعاره يان اياست و جامع م

اررفتـه را از    ك نند، شـگرد بـه    كور اشاره   ك مذ يةغ آ يه به التفات در ص    كني ا يجا  سندگان به ينو
اصطالح   ن به يرد ا كاركن گذشته،   ياز ا .  است يد جد يه محل ترد  كاند،    ه و مجاز دانسته   ينوع تشب 

گـر صـنعت    ي د يي در جا  ي و فرج  يسمقد. ماند  يبر خواننده نامعلوم م   » هي تبع يةحي تصر ةاستعار«
  :اند ردهك يل را بررسي لةدر سور» مقابله«

 يه نـوع  كـ رسـد     ينظـر مـ     ه به كاند  »مقابله« صنعت   يحاو] لي ل ة سور 10 تا   5ات  يآ[
ا يه دو   ك است   ييجا   قرآن و آن   يعياز انواع اسلوب بد   » مقابله«.  دارند ي نقش يساز  نيجانش

شـود؛    ير م كها ذ    مقابل آن  يب، معنا يترت   سپس به  آورد،  يگر م يديك هماهنگ با    يچند معنا 
گر يديكـ ه بـا   ك يرارك ت ي نحو يها   ساخت ةدهند  لكي تش يها  گر، هرگاه سازه  يبه عبارت د  

ن صـنعت مقابلـه   يهمـ [...]. شود  ي مقابله خلق ميةاند، با هم در تضاد باشند، آرا نه شده يقر
] صاحب[ دستاورد توجه ير، تا حدين تأثيگذارد و ا ي بر روان مخاطب ميير بسزايتأث[...] 

  )99. ( استيقرآن به فرم و ساختار و اثر آن بر معن

 ياريز، ماننـد مـوارد قبـل و بـس    يـ ن» ر بسزا بر روان مخاطب   يتأث«ن  ي ا ياوكسندگان از وا  ينو
ارامـد و   كشان نـاقص و نا    يـ جه، پژوهش ا  ينند و، در نت   ك ي م يگر در مقاله، خوددار   ي د يها  نمونه

  .ماند ي ميل باقي لةاررفته در سورك ع بهيردن صناك فهرستصرفاً در حد 
بالغـت  « اسـت بـه نـام        يم جستار يپرداز  يجا بدان م    نيه ا ك ين اثر پژوهش  ين و واپس  يسوم

داست، موضـوع   يه از نام مقاله پ    كچنان). 1387-1388(فر    يم زارع ي ابراه ةنوشت» التفات در قرآن  
 واحـد  يار خود را بـه شـگرد  كسنده يرا نويت، ز اسيتر از دو جستار قبل   آن محدودتر و خاص   

ار خـود   كـ  ي از التفـات را مبنـا      يف محدود يتعر) 1387-1388(فر    يزارع. رده است كمنحصر  
افته باشد، صرفاً بـه  ي دست يا  تازهةتك خود به نا تأمليه با پژوهش كقرار داده است و، بدون آن  

رده كـ تفا كا) ي، و احمد الهاشمي، ابن جنكياك، سياز جمله تفتازان (ي پژوهندگان سنتينقل آرا 
 از يكـي  بـه    ي معنـ  يـك ان  يـ ب «يعنـ ي است، التفات    يه برگرفته از تفتازان   كف او،   يدر تعر . است

گانه    سه يها  گر از آن راه   ي د يكي به   يان آن معن  يبت پس از ب   يلم، خطاب، و غ   ك ت ةگان   سه يها  راه
ـ    از انواع شـش    يكيف فقط   ين تعر يا). 31(» [...] ر، را دربـر    ي التفـات ضـما    يعنـ يالتفـات،    ةگان

رد يـ گ  يده م يست، ناد ير ن يتر از التفات ضما     مكتشان  يه اهم كگر التفات را،    يرد و پنج نوع د    يگ  يم
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طبـل،  .: ك.، و واژگـان؛ ر    يغ، عـدد، ادوات، بنـاء نحـو       يالتفات در ص  : اند از   گر عبارت يانواع د (
ن يـ گـر التفـات آگـاه بـود، بـه ا     ياع دفـر، اگـر از وجـود انـو      ياش زارعـ  كـ ).  به بعد  55: 1998

در آغـاز مقالـه،   » طرح مسئله «در بخش   . ردك يا نبودن آن اشاره م    ي بودن   ي و عمد  يمحدودساز
م و يم به بالغـت التفـات بپـرداز   ين نوشته قصد دار  يدر ا «: شمارد  ين برم ي هدف خود را چن    يو

م و در حـد  ي قرار ده  يررستاب جاودان خداوند مورد ب    ك را در    ين صنعت بالغ  ي از ا  ييها  نمونه
ق و روش يضاح هدف تحق يطرح مسئله و ا   ). 31(» مينار زن ك آن   يها  ييباي ز ةتوان نقاب از چهر   

 ييهـا   ييبـا ي ز ةنقاب از چهـر   «ح  ياگر هم عبارت گنگ و نافص     . ن جمله محدود است   يآن به هم  
ان نـشده   يشن ب ق و رو  يم، هدف پژوهش او چندان دق     يريده بگ يرا ناد » نار زدن كالتفات در قرآن    

دفعـات و بـا       ه بـه  كـ رد شگرد التفات را ـــ       كاركفر    يه زارع كد  يآ  ين برم ين گفته چن  ياز ا . است
 ييباي مختلف قرآن استفاده شده است ــ صرفاً خلق ز     يها  گون در سوره     گونه ي گفتمان يرهايتأث
ـ  يـ امالً مـردود اسـت، ز     كد  ي جد يشناس  ك از نظر سب   يهين توج يچن. داند  يم ش آن  فرضـ   شيرا پ

ور و  يم ز ك فقط ح  ي و صناعات ادب   ي فرم يها  يژگيند و و  يكديگر از   جداه فرم و محتوا     كاست  
ن نـوع نگـرش بـه       يا. نندكفا  ي گفتمان ا  يند معناپرداز ي در فرا  يه نقش كآن  ينت متن را دارند، ب    يز
قـرآن  . ردكـ تاب مقـدس نخواهـد      كن  ي ا ي به اثبات اعجاز بالغ    كيمكاربرد صناعات در قرآن     ك

ه كـ ر است  يرپذيه و تفس  يده و چندال  يتن   در هم  يگفتمان/ ه متن   كست، بل يبا ن ي صرفاً ز  ي متن ديمج
ون يـ  جمهـور بالغ   يدر ضـمن، حتـ    . ش اسـت  ير فرم و محتوا   ينظ  يوند ب يبودنش معلول پ    خاص

شان معمـوالً   يـ ه ا كـ دانند چرا   يگونه صناعات نم    ني ا يريارگك  را هدف به   ينيآفر  ييبايز ز ي ن يسنت
 ةدر زمـر  ) انـد   المكـ  ي و روسـاخت   ييقايشتر مربـوط بـه ابعـاد موسـ        يـ ه ب كـ ( را   يعيصناعات بد 

نـد از  ك ي عرضـه مـ  يه وكـ  يمطـالب .  رايآورند، نه صـناعات معنـو   ين ميآفر  ييباي ز يشگردها
رد كاركـ چنـدم،    ، بـه نقـل از منـابع دسـت         يو. رونـد   ي و مبهم فراتر نم    يا  شهكلي يها  ييگو  يلك

 يم اسـت، رفـع خـستگ   يركاررفته در قرآن   ك ن صناعات به  يتر  هم از م  يكيه  كصنعت التفات را،    
 ين، در واقـع، صـورت نـاقص همـان حرفـ           يا). 33(داند    يالم م كمخاطب و جلب توجه او به       

، و )26: 1998طبـل،  .: ك.ر( زده است الكشاف در جلد نخست ين بار زمخشر يه نخست كاست  
 بحـث او آن را      ة و ادام  يالم زمخشر ك يون و مفسران بدون تأمل در فحوا      يثر بالغ كپس از او ا   

 يتـر   ه خـاص  يـ م توج ك را در ح   ين، سخن امام فخر راز    يفر، همچن   يالبته، زارع . اند  ردهكرار  كت
رام، كدال بر تقرب و ا    [...] بت به خطاب    يالتفات از غ  «: ندك ير م كاربرد التفات در قرآن ذ    ك يبرا

م، هرچنـد   كـ ن ح يـ اما، ا ). 33( است   » و غضب  يدال بر دور  [...] بت  يو التفات از خطاب به غ     
ست و  يـ ر ن يپـذ   ر در قـرآن اطـالق     ياربرد التفـات ضـما    ك است، مطمئناً به تمام موارد       يلكار  يبس
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او، سپس، بـا نقـل      . ديگو  ين صنعت بر گفتمان قرآن به ما نم       ي ا ي احتمال يرهاي تأث ة دربار يزيچ
ف و  ي اسـت و لطـا     يلـ ك يسـخن ن  يـ ه البتـه ا   كـ نـد   ك  ي، ادعـا مـ    ي از تفتازان  يا  م گفته يرمستقيغ

[= الم كـ اربرد آن در كـ ] بافـت [= گـاه  يدر جا«د در هـر مـورد    ي شگرد التفات را با    يها  ظرافت
ه كـ  ييهـا   ل نمونه ي خود، در تحل   ين حال، مؤلف، بر خالف ادعا     يبا ا ). 33(رد  ك يبررس» ]قرآن

 يا  شهيـ لك يها همان سخنان و نظر    1اند،  نش شده ي گز يست بر چه اساس و با چه منطق       يمعلوم ن 
الً از كـ ه كـ » جـه ينت«در بخـش  (ز يان نيند و در پا ك يرار م ك را ت  يون و مفسران سنت   ي بالغ يلكو  

بـار  ) افته است يف التفات اختصاص    يرار تعر كشترش هم باز به ت    يند و ب  ك يچند سطر تجاوز نم   
 ي متن بررس رد خاصش در  كاركد بالغت التفات را در هر مورد بنا به          يه با كرد  يگ  يجه م يگر نت يد
 يردهـا كاركفـر از التفـات و    يل زارعـ  يـ  از تحل  يا  م به نمونه  يانداز  ي م ينون، نگاه كا). 43(رد  ك

ر يي تغيةآ( بقره   كة مبار ة سور 144 يةرده است آ  ك يه او بررس  ك ياتي از آ  يكي. خاص آن در قرآن   
 شَـطْرَ الْمـسجِدِ   كقِبلَةً تَرْضاها فَولِّ وجه ك فِي السماءِ فَلَنُولِّينَّك تَقَلُّب وجهِ د نَري قَ«: اسـت ) قبله

تاب لَيعلَمونَ أَنَّه الْحقُّ مِنْ ربهِـم و  كم شَطْرَه و إِنَّ الَّذينَ أُوتُوا الْكنْتُم فَولُّوا وجوهكالْحرامِ و حيثُ ما     
التفـات در عـدد از      ) 1: التفات مهـم رخ داده اسـت      ه، سه   ين آ يدر ا . 2»ما اللَّه بِغافِلٍ عما يعملُونَ    

بـت در  يلم به غكر از تيالتفات در ضم) 2، »...نتمكث ما يو ح.. .كتقلب وجه«إفراد به جمع در     
الحـق مـن    .. .يقد نر «بت در   يلم به غ  ك از ت  يگريالتفات د ) 3، و   »...تابكن اوتوا ال  يالذ.. .فولوا«

غ بـودن آن دارنـد،   يه و بليان آيبودن ب  در خاص ي مهم  قاعدتاً نقش  يزين سه هنجارگر  يا. »ربهم
رده كـ  نيه تـوجه يـ ن آيـ گـر ا ي ديهـا  رده و به التفاتكن مورد اشاره    يفر فقط به سوم     ياما زارع 

  :ندك ير بسنده ميح نامفهوم زين التفات به توضي ايامدهايل پي در تحليو. است

خداوند خواسته است سخنان    ] ر استفاده شده  يالغ  لم مع كه از مت  كه  ي آ يدر ابتدا [ا  يگو
توانـسته    يز بوده است و تنهـا مـ       ي خالف اعتقاد خودشان ن    يه حت كرا  ] تابكاهل  [= ها    آن

ـ الغ  لم مع كر مت ير را با ضم   يين تغ ي داشته باشد مردود شمارد و ا      يغاتي تبل ةاست جنب  ه كـ (ر  ي
ـ  «اما در عبارت . ديان فرمايب) باشد  يز م يگر قدرت ن    انيب ه كـ » ه الْحـقُّ مِـنْ ربهِـم   يعلَمـونَ أَنَّ

__________________________________________________________________ 
ه منـابع   كـ گران در شـروح خـود ـــ         ي  و د   ي و الهاشم  يه امثال تفتازان  ك هستند   ييها  ها همان   ن نمونه ياحتماالً، ا . 1

  .اند  شدهراركر تيگر ني ديها تابكاند و در  فرند ــ آورده ي زارعة مقالياصل
 يسو  نون، رو به  كم گرداند؛ ا  ي خواه يپسند  يه م ك يا  ت را به قبله   يم، پس رو  ينيب  يت به آسمان را م    يگرداندنِ رو «. 2

از ) مكـ ح(ه آن كـ داننـد     يگمـان مـ     يتاب ب كد، و اهل    ينك ي آن رو  يسو  د به يهرجا هست ) همه(ن و   كمسجدالحرام  
، ي گرمـارود  ي موسو يدعلي س ةترجم(» ستينند غافل ن  ك يه م چ  ن است، و خداوند از آن     ي پروردگارشان راست  يسو

  ).ريي تغكيبا اند
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ار گرفته شده است،    ك بت به يباشد، اسلوب غ  » علمون أنه الحق منّا   يل«ست  يبا  يالقاعده م   يعل
ار رفتـه اسـت، تـا    ك به» من ربهم«،  »منا «يجا  د به يست و شا  يلم ن ك به اسلوب ت   يازيچون ن 

امـا  .  اتفـاق افتـاده اسـت   شانير قبله از جانب خدا  ييه تغ كدانند    يتاب م كه اهل   كان دارد   يب
ه بـر  كاند   نشناختهيخوب  خداوند را بهيياند، گو   ن باور، سخن گفته   يها بر خالف ا     چون آن 

  )37. (اند ردهكخالف اعتقاد خود عمل 

اصـطالح تحليـل بـه التفـات      قول فوق كه بگذريم، جملة نخستِ اين بـه » ضعف تأليف «از  
دادن التفـات از مـتكلم بـه غيبـت             پـيش از روي    پردازد، بلكه توصيف بافت متن      مورد نظر نمي  

دهد كه چرا در ايـن     ، نويسنده توضيح نمي   )»...اما در عبارت  «از جملة   (در بخش دوم نيز     . است
بيـان  ) »كـار رفتـه اسـت       بـه [...] شـايد   «(سپس، با ترديد    . »نيازي به اسلوب تكلم نيست    «بافت  

دانند قبلـه را      دليل بوده است كه اهل كتاب مي      به اين   » منا«جاي    به» من ربهم «كند كه كاربرد      مي
اين توجيه مبهم و مختصر هـيچ كمكـي بـه درك    . به مكه تغيير داده است   ) و نه پيامبر  (خداوند  

كند وضع بـه     فر بررسي مي    هايي نيز كه زارعي     در ساير نمونه  . كند  بالغت التفات در اين آيه نمي     
فـسيرهاي گونـاگون مطـالبي بـراي توجيـه          البته، در چنـد مـورد، وي از ت        . همين صورت است  

گرند، اما خود نويـسندة مقالـه تحليـل مفيـدي عرضـه               كند كه گاه روشن     كاربرد التفات نقل مي   
  .كند نمي

  جهينت
 ي و بالغت سـنت    يد غرب ي جد يشناس  كسب اصل اولية  فرم و محتوا     يةوند دوسو يا پ ي يگانگي
 ديعـد ا وجود اينكه محققان و مفسران مت      اما، ب . است) ي چون جرجان  ي افراد يةدر نظر  (ياسالم

 يل زبان قرآن و اعجاز بالغ     ي تحل ي عمل يها  اند، همچنان در نمونه     رهكد  كيت آن تأ  يبارها بر اهم  
م مـرتبط بـا     يده و مفاه  ين ا يدر جستار حاضر، ا   . شود  ي توجه نم  يهين اصل بد  يآن همچنان به ا   
ـ . يسـ . ي اِيدگاه فلـسف يز د م، ازجمله ا  يردكن  ييل و تب  يدگاه تحل يآن را از چند د     تـر  ي و پيبردل

ن ي شـورت، و همچنـ     يك و م  كيلوفسكتور اش يك چون و  يشناسان   ناقدان و زبان    دگاهي، د كالمار
د بـر   كيـ  مقاله، بـا تأ    يدر بخش بعد  .  است يون سنت ي از بالغ  يكيه  ك يدگاه عبدالقاهر جرجان  يد

 ي بالغ يها  يوزه، چه بررس  ن ح يگرفته در ا     صورت يها  شناسانه به پژوهش    بيضرورت نگاه آس  
-ي علمـ  يهـا    مدرن، سـه نمونـه از مقالـه        ةشناسان  شناسانه و زبان    ك سب يها  ي و چه بررس   يسنت

 يانتقـاد -يلـ ي تحل يرديكـ  متقابل فرم و محتوا در قرآن بـا رو         ة با موضوع رابط   ي فارس يپژوهش
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ت فـرم و  ها تا چـه حـد بـه اصـل وحـد      قيل تحق يقب  ني شدند تا معلوم شود ا     يابي و ارز  يبررس
 بـه روش  ي معاصر حتـ ةن بود در دوري حاصل شد اين بررسيه از ا ك يا  جهينت. بندند  يمحتوا پا 

شود  ي نميارمان گذاشته است توجه چندان  ي خود ما در اخت    يراث بالغ يه م ك يي و الگوها  يليتحل
 يهنگـام . گذارنـد   يم پـا فراتـر نمـ      يركـ  مـتن قـرآن      يها»هيآرا«ردن  ك گران از فهرست    ليو تحل 

ه، عـالوه بـر   كـ م  ي قـرآن برسـ    ي و گفتمـان   ي از ابعـاد متنـ     يتر  قي درست و دق   كم به در  يتوان  يم
 يرهـا ي و تأث  ي بالغـ  يردهـا كاركم،  يركـ  گونـاگون در قـرآن       ي و معنو  ي صناعات لفظ  ييشناسا
ت و يـ لكه بـر  كيـ ز بـا ت يـ انـد و ن  ار رفتهك ه در آن بهك يها را با توجه به بافت   آن كت  ك ت يگفتمان

ع و شـگردها    ين صـنا  يـ ه ا كم  ين بپرداز يم و به ا   ينكن  ي مورد نظر مع   يها   سوره يونانسجام مضم 
) صـورت / لفظ (ه فرم كبودن گوهر آن دارند، چرا  متن و خاص   يند معناپرداز ي در فرا  يچه نقش 

گانـه،  ي واحـد و     يا  دهيـ ها دو جنبه از پد      نيه ا كست، بل ين) واليه/ معنا  ( مستقل از محتوا     يزيچ
شده در جستار حاضر، كه طـي آن           به اين ترتيب، بحث نظري و كيفي مطرح        . متن، هستند  يعني

توانـد   زبانان معرفـي شـدند، مـي    آراي كساني چون بردلي و المارك براي نخستين بار به فارسي   
ي و تجربـي        ها و نقدهاي عملي و نيز پژوهش        نقطة شروع و الگويي باشد براي تحليل       هاي كمـ
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